
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษัท บวิตี ้คอมมูนิตี ้จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหสับดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 
 

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

 

 

 

 

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

โทรศพัท์ 02-9460700-6  แฟกซ์ 02-9461571  เวปไซต์ www.beautycommunity.co.th 
 

http://www.beautycommunity.co.th/
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วนัท่ี 17 สงิหาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

สิง่ที่แนบมาด้วย  

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 (สิง่ที่สง่มาด้วย 1)  

2.  รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR CODE (สิง่ที่สง่มาด้วย 2) 

3.  ส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ 
QR CODE (สิง่ที่สง่มาด้วย 3)  

4.  ข้อมลูของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ (สิง่ที่สง่มาด้วย 4)  

5.  ค านิยามกรรมการอิสระ (สิง่ที่สง่มาด้วย 5) 

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

7.  เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ (สิง่ที่สง่มาด้วย 7)  

8.  ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ นเพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นได้ใช้ข้อมูล
ดงักลา่วในกรณีที่ประสงค์จะเลอืกกรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ (สิง่ที่สง่มาด้วย 8)  

9.  ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น (สิง่ที่สง่มาด้วย 9)  

10.  แผนท่ีสถานท่ีประชมุ (สิง่ที่สง่มาด้วย 10)  

11 แบบสอบถามข้อมลูสขุภาพ (สิง่ที่สง่มาด้วย 11) 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี  ้จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ไปเมื่อวนัที่ 6 สิงหาคม 2563 ปรากฏว่า ณ เวลาเปิดการประชุม มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชุม
จ านวนทัง้สิน้ 13,000 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 866,351,126 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 28.9344 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด จากผู้ ถือหุ้นของบริษัทจ านวนทัง้สิน้ 38,713 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 3,006,868,535 หุ้ น ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม 
บริษัทจึงไม่สามารถเปิดการประชมุได้ ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 43 ซึง่ระบวุา่ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้น
ทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ดงันัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้จดัการประชุมผู้ ถือหุ้นใหม่ ในวนัพฤหสับดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 
13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์
มนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 11.30 น.  

โดยบริษัทได้ประกาศให้ทราบถึงก าหนดการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใหม่และวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.beautycommunity.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 
ตัง้แตว่นัท่ี 17 สงิหาคม 2563 และเพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุม ฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็น

http://www.beautycommunity.co.th/
http://www.set.or.th/
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การลว่งหน้า ตัง้แต่วนัที่ 17 กรกฎาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมลว่งหน้าอย่าง
เพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจากบริษัท  

คณะกรรมการจึงก าหนดให้มีการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  

เลขานุการที่ ป ระชุม ได้ จัดท า รายงานการประชุมสามัญ ผู้ ถื อหุ้ นประจ า ปี  2562 ซึ่ งประชุม เมื่ อวันที่                         
25 เมษายน 2562 โดยได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด และได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2562 ดงักลา่วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉนัท์วา่ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรรับรอง
รายงานการประชมุฉบบัดงักลา่ว  

โดยในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 
2563 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  

 บริษัทจดัให้มีรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2562 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 2563 ปรากฏ
อยู่ภายใต้หวัข้อเร่ือง “ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน/การจดัการ/โครงการในอนาคต” ตามรายงานประจ าปี 
2562 ซึง่ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉนัท์วา่ ควรรายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทประจ าปี 2562 และแผนงานท่ีจะด าเนินการในปี 2563 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

ทัง้นี ้วาระนีเ้ป็นการรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติแต่อย่างใด 

วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุด  ณ วันที่   31 
ธันวาคม 2562 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  

เพื่อให้เป็นไปตามนยัของมาตรา 112 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อ 63 ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัทและเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุ  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการ
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ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 3 ซึ่งสรุป
สาระส าคญัได้ดงันี ้

(หนว่ย: บาท) 

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

สนิทรัพย์รวม 1,315,918,958.43 

หนีส้นิรวม 239,438,634.72 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 1,076,480,323.71 

รวมรายได้ 2,020,767,028.89 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 290,770,446.47 

ก าไรสทุธิ 232,576,900.96 

ก าไรตอ่หุ้น 0.08 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั (หุ้น) 2,994,150,560 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและมี
ความเห็นเป็นเอกฉนัท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ดงักลา่ว ซึ่งเป็นการรายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึน้ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

โดยในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  

ตามนยัของมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 55 ซึ่ง
ก าหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากก าไร ในกรณีทีบ่ริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้
จ่ายเงินปันผล และห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่จากผลการด าเนินงาน
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิตามงบการเงินเป็นจ านวน 232,576,900.96 บาท (สองร้อย
สามสบิสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพนัเก้าร้อยบาทเก้าสบิหกสตางค์) 

ทัง้นี ้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 58 ซึ่ง
ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสทุธิจนกวา่ทนุส ารอง
นีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทนุจดทะเบียน  โดยทุนส ารองตามกฎหมาย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มี
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จ านวน 30,226,100 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพนัหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งครบถ้วนเท่ากบัร้อยละสิบ
ของทุนจดทะเบียนบริษัทจ านวน 302,261,000 บาท (สามร้อยสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพนับาทถ้วน) บริษัท
จึงไมจ่ าเป็นต้องจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายอีก 

ทัง้นี ้บริษัทยงัมีกระแสเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายตามสดัสว่นของหุ้นที่ตนถืออยูข่อง
บริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิประจ าปี 2562 ทัง้สิน้ในอตัราหุ้นละ 0.071 บาท หรือ
เป็นจ านวนเงิน 212,587,740.99 บาท (สองร้อยสิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพนัเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบเก้า
สตางค์) คิดเป็นอตัราร้อยละ 91.41 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึ่งสงูกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทซึง่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50  

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเมื่อวนัที่ 9 กันยายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.035 บาท 
เป็นเงินจ านวน 104,796,773.73 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสบิสาม
สตางค์) ทัง้นี ้เป็นไปตามมติที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัท่ี 13 สงิหาคม 2562 

อีกทัง้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพิ่มแล้วอีกเมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 
0.036 บาท คิดเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 107,790,967.26 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยหกสิบเจ็ด
บาทยี่สบิหกสตางค์) ทัง้นี ้เป็นไปตามมติที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2563  

โดยตารางเปรียบเทียบข้อมลูการจ่ายเงินปันผล เป็นดงันี ้

รายการ 
เงนิปันผลส าหรับปี 2563 

(ปีที่เสนอ) 
จากผลการด าเนินงานปี 2562 

เงนิปันผลส าหรับปี 2562 
(ปีที่ผ่านมา) 

จากผลการด าเนินงานปี 2561 

1.  ก าไรสทุธิ (บาท) 232,576,900.96 991,593,406.58 

2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 2,994,193,535 2,994,193,535 

3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น  

(บาท/หุ้น) 

    - เงินปันผลระหวา่งกาล  

      ครัง้ที่ 1 จ่ายวนัท่ี 9 กนัยายน 2562 

    - เงินปันผลระหวา่งกาล  

      ครัง้ที่ 2 จ่ายวนัท่ี 29 เมษายน 2563 

0.071 

 
 

0.035 

 

0.036 

0.300 

 
0.162 

 

0.138 

4.  จดัสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย (บาท) จดัสรรเงินส ารองครบตาม
กฎหมายแล้ว 

จดัสรรเงินส ารองครบตาม
กฎหมายแล้ว 

5.  รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 212,587,740.99 898,152,180.54 

6.  อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 
หลงัหกัภาษีและเงินส ารองตามกฎหมาย 

91.41 90.58 
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ดงันัน้ บริษัทจึงจะงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉนัท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นอนุมตัิการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลประกอบการประจ าปี 
2562  

โดยในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2563 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล   

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครัง้ที่ 
1/2563 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 โดยได้กลัน่กรองและพิจารณาอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการตา่งๆ 
แล้วรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทแ ล้วเห็นสมควรก าหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. เสนอค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจ าปี 2563 ในอตัราที่เพิ่มขึน้เฉลี่ย
ร้อยละ 3 จากมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ซึง่ได้อนมุตัิไว้ 

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปโบนสักรรมการที่จ่ายในปี 2563 ซึ่งเป็นโบนสัจากผลประกอบการปี 2562 
โดยก าหนดอตัราเงินโบนสัเท่ากับร้อยละ 0.02 ของรายได้ปี 2562 และจะจ่ายโบนสัไม่เกิน 365,382 บาท 
(สามแสนหกหมื่นห้าพนัสามร้อยแปดสบิสองบาทถ้วน) โดยเฉลีย่ให้กรรมการอิสระทกุทา่น 

 ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไมไ่ด้รับโบนสักรรมการเนื่องจากได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหาร
แล้ว 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัท่ี 13 สงิหาคม 2563 เสนอคา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของคณะกรรมการของบริษัท
ประจ าปี 2563 ในอัตราลดลงร้อยละ 30 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2562 ซึง่ได้อนมุตัิไว้ ดงันี ้
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ค่าเบีย้ประชุมส าหรับคณะกรรมการ ส าหรับปีที่เสนอ 
(ปี 2563) 

(บาทต่อคน) 

ส าหรับปีก่อน 
(ปี 2562) 

(บาทต่อคน) 
1. คา่เบีย้ประชมุของกรรมการบริษัท 

 ประธานฯกรรมการบริษัท 

 กรรมการบริษัท 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 
19,325 
14,494 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 
27,607 
20,705 

2.  คา่เบีย้ประชมุของกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานฯกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบ 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 
19,325 
14,494 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 
27,607 
20,705 

3.  คา่เบีย้ประชมุของกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 ประธานฯกรรมการสรรหาฯ 

 กรรมการสรรหาฯ 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 
 

19,325 
14,494 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 
 

27,607 
20,705 

4.  คา่เบีย้ประชมุของกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 ประธานฯกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 กรรมการบริหารความเสีย่ง 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 
19,325 
14,494 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้
27,607 
20,705 

ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบีย้ประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหาร
แล้ว 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
และมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียด
ข้างต้น 

โดยในวาระนี ้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้ วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทั ้งห มดของ 
ผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้

วาระที่ 6  พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทน และเพื่อให้เป็นไปตามคณุสมบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทจึง
จ าเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ซึ่งส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้
ความเห็นชอบและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 ทัง้นี ้บริษัทได้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ 
เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึ่งมีรายช่ือดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและก าหนดคา่ตอบแทนตามข้อเสนอ
บริการสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีเสนอมาส าหรับบริษัทเป็นจ านวนเงินรวม  1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสีแ่สนหกหมื่น
บาทถ้วน) 
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ชื่อผู้สอบบัญช ี ใบอนุญาตเลขที่ 

(1)  นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์ 2982 

(2)  นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ 7764 

(3)  นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร 8125 

ทัง้นี ้บริษัทสอบบญัชีดงักลา่วเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผา่นมาโดยมีผลการปฎิบตัิงานอยูใ่น
เกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักลา่ว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและมี
ความเห็นเป็นเอกฉนัท์วา่ สมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขที่ 2982 นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7764 และนางสาวสภุาภรณ์ มัง่
จิตร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8125 ในนามบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทประจ าปี 2563 และอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 ตามข้อเสนอบริการสอบบญัชีที่ผู้สอบ
บญัชีเสนอมาส าหรับบริษัท  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 

(บาท) 
ปี 2562 (ปีที่ ผ่านมา) 

(บาท) 

คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินรายไตร
มาสของบริษัท (Audit Fee) 

1,460,000  1,460,000  

คา่บริการอื่น (Non-Audit Fee) ไมม่ี ไมม่ี 

รวม 1,460,000  1,460,000  

*ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง อนึ่ง การใช้บริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการ
ตรวจสอบบญัชีแก่บริษัท ได้แก่ การให้ค าปรึกษาด้านภาษี เป็นต้น 

โดยในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7      พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

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

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ ผู้ใด
จะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 
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อนึง่ กรรมการผู้ออกตามวาระนัน้อาจแตง่ตัง้ให้เข้ารับต าแหนง่อีกครัง้ก็ได้” 

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

1) รศ.ดร.วิชิต อูอ้่น ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ (รักษาการ) กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวาลย์ ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3) นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ  ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนว่า กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด อีกทัง้
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ
บริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้ ส าหรับกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการอิสระ เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และนโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
ดงันัน้ คณะกรรมการจึงมีความเห็นเป็นเอกฉนัท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้น
จากต าแหนง่ตามวาระในครัง้นี ้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ซึง่ได้แก่ รศ.ดร.วิชิต อู่
อ้น ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวาลย์ เป็นกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ และ นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ด ารงต าแหนง่กรรมการ  

ทัง้นี ้บริษัทได้สรุปรายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ และก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการ 
และค านิยามของกรรมการอิสระ ดงัปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 และ 5 เพื่อประกอบการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น
และได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

โดยในวาระนี ้ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้

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

(2) ในการเลือกตัง้กรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติ
แต่ละครัง้ผู้ถอืหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทัง้หมด โดยไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงที่
มีให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด 

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสงูสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่ จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครั้งนั ้นให้ผู้เป็น
ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดย
จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล 



 

10 

 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

บริษัทก าหนดให้วนัที่ 16 กรกฎาคม 2563 เป็นวนัก าหนดสทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2563 จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนัเวลาและสถานท่ีดงักลา่วข้างต้นโดยพร้อม
เพรียงกนัซึง่บริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 11.30 น.  

ด้วยความห่วงใยต่อสขุภาพของผู้ เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม ่
2019 (Covid-19) บริษัทมีความจ าเป็นต้องควบคมุการประชมุให้สัน้ กระชบั เพื่อลดความเสีย่งจากการรวมตวัของ
คนจ านวนมากในสถานท่ีเดียวกนั ประกอบกบัการจดัสถานท่ีประชมุให้มีการเว้นระยะหา่งตามประกาศของภาครัฐ 
สง่ผลให้ไม่สามารถรองรับผู้ เข้าร่วมประชุมจ านวนมากได้ บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะ 
โปรดปฏิบตัิดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นโปรดมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่านแทน 
โดยกรอกรายละเอียดและลงนามใน “หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.” (สิง่ที่สง่มาด้วย 6) และจดัสง่ให้บริษัท โดยบริษัท
เปิดโอกาสให้ทา่นสง่ค าถามลว่งหน้ามายงับริษัทผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี  ้

1). ทางอีเมล โดยสง่มาที่ contact@beautycommunity.co.th 

2). ทางจดหมาย โดยส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 10/915 ซอย
นวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 

3). โทรสาร หมายเลข 0-2946-1571  

ทัง้นี ้บริษัทขอเรียนวา่ บริษัทจะท าการบนัทกึ VDO ระหวา่งการประชมุ 

2. กรณีที่ท่านผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดปฏิบตัิตามกระบวนการคดักรอง
ของบริษัทอยา่งเคร่งครัด ดงันี ้

2.1. บริษัทจะจดัตัง้จดุคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรคบริเวณหน้าห้องประชมุ ทัง้นีใ้นกรณีที่ตรวจพบผู้
ที่มีความเสีย่งหรือผู้ที่มีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสทิธิไมอ่นญุาตให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมีความเสี่ยงดงักลา่วเข้าไปในห้องประชมุ (ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบ
ฉนัทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชมุแทนได้) การต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุด
ลงทะเบียน จะเว้นระยะหา่ง 1.5 เมตร  

2.2. ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคดักรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม  หากผู้ เข้าร่วมประชุม
รวมทัง้บุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรือผ่านในพืน้ที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชือ้ COVID-19 ตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสขุหรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ มีน า้มกู เหนื่อยหอบ สญูเสียการรับกลิ่นหรือการรับรสจะไม่
อนญุาตให้เข้าประชุมแต่สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดด้านสขุภาพหรือ
ประวตัิการเดินทางของทา่นอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญตัิโรคติดตอ่ พ.ศ.2558  
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2.3. ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมต้องลงทะเบียนเข้า -ออก โดยใช้
โทรศพัท์มือถือสแกน QR Code (แพลตฟอร์มไทยชนะ) หรือโดยผา่นระบบลงทะเบียนเข้า-ออกของบริษัท หากผู้ ถือ
หุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดไม่สะดวกในการใช้โทรศพัท์มือถือสแกน  QR Code ก็สามารถใช้วิธีลงทะเบียนโดย
ระบช่ืุอ-ที่อยูแ่ละเบอร์โทรศพัท์เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ขึน้  

2.4. ผู้ เข้าร่วมการประชมุจะถกูเชิญให้นัง่โดยมีระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) ซึง่เว้นระยะหา่ง 1.5 เมตร 
และมีจ านวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้ เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความ
ร่วมมือผู้ เข้าร่วม ประชมุนัง่ตามหมายเลขที่ระบไุว้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัหรือติดตามกรณีเกิดเหตกุารณ์ใดๆ
ขึน้ และเมื่อที่นัง่ที่จดัให้เต็มแล้ว ท่านผู้ ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพืน้ที่การประชุมเพิ่มเติมได้จึงขอความร่วมมือผู้ ถือ
หุ้นที่มาประชมุด้วยตนเองมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยข้อจ ากดัของสถานที่
จดัประชมุ บริษัทไมอ่นญุาตให้มีผู้ติดตามเข้าสถานท่ีจดัประชมุและเข้าร่วมประชมุในห้องประชมุ  

2.5. ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องจดัเตรียมหน้ากากอนามยัและสวมใสต่ลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชมุ  

2.6. บริษัทงดบริการอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส ทัง้นีบ้ริษัทงด
แจกรายงานประจ าปี 2562 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้ อื่นและเพื่อความ
ปลอดภยั สขุอนามยัของผู้ เข้าร่วมงานทกุทา่น  

2.7. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัด
ประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.beautycommunity.co.th) และแจ้งข่าว
ผา่นทางเว็ปไซต์ตลาด หลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้หากมีผู้ เข้าร่วมเป็นจ านวนมากหรือมาพร้อมกนัหลายทา่น อาจท าให้เกิด
ความลา่ช้าในการคดักรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุบริษัทต้องขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ้ 

3. บริษัทขอให้ท่านเผ่ือเวลาการประชุม เนื่องจากมีมาตรการส าหรับการคัดกรองก่อนการลงทะเบียน ทัง้นี ้เพื่อ
หลกีเลีย่งการลงทะเบียนเข้าประชมุลา่ช้า  

4. บริษัทจะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณหน้าห้องประชุม และขอความกรุณาให้ผู้ ถือหุ้ นทุกคนใช้  
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนและหลงัการประชมุ 

5. บริษัทขอให้ทา่นใสห่น้ากากอนามยัตลอดเวลาการประชมุ  

ทัง้นี ้บริษัท ขอสงวนสทิธิในการประกาศมาตรการท่ีเหมาะสมตอ่ไป  

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

ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่จะเข้าร่วมประชมุจะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น
ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ ส่งมาด้วย 6 และ 7 และสง่มอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทท่ีจดุลงทะเบียนหน้าห้อง
ประชมุ ก่อนเข้าร่วมประชมุ 
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เพื่อเป็นการรักษาสทิธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตวัเองได้และมี
ความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนงัสือมอบฉนัทะและ
ระบุช่ือกรรมการอิสระของบริษัทดงัปรากฎรายช่ือและรายละเอียดในสิ่งที่ ส่งมาด้วย 8 เป็นผู้ รับมอบฉันทะ โดย
บริษัทขอแนะน าให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบกุารออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชดัเจน  และ
โปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วพร้อมแนบเอกสารประกอบและหลกัฐานตามรายการสิ่งที่ ส่งมาด้วย 6 และ 7 

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

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โดยบริษัทขอให้ท่านจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารประกอบทัง้หมดให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 24 สิงหาคม 2563 จกัเป็นพระคณุยิ่ง 

อนึ่ง บริษัทจะด าเนินการจัดประชุมตามข้อบังคับของบริษัทรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 9 ภายใต้
บทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 รวมทัง้กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องโดยบริษัทได้แนบแผน
ที่สถานท่ีเข้าประชมุรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

ทัง้นี ้บริษัทได้จดัท ารายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR CODE และจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (รศ.ดร. วิชิต อูอ้่น)  
ประธานกรรมการ (รักษาการ) 

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

 (นางดารณี ปะเถตงั)  
 เลขานกุารบริษัท 
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ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  

 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  

ของ 

บริษัท บิวตี ้คอมมนิูตี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

สถานที่ประชุม 

ห้องประชมุคริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2  
โครงการคริสตลัดีไซน์เซน็เตอร์ (CDC)  

เลขที ่1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. 

 

หมายเหตุ 

เพื่อปอ้งกนัผลกระทบทางกฎหมายอนัเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงไม่ได้บนัทึกช่ือและนามสกุลของผู้ ถือหุ้นที่อภิปรายในที่
ประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทได้บนัทึกประเด็นอภิปรายที่ส าคญัและการ
ชีแ้จงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ได้ก าหนดแนวทางไว้ใน AGM Checklist 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 
ของ 

บริษัท บิวตื ้คอมมูนิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
วัน เวลาและสถานที่ 
ประชุมเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการ
คริสตลั ดีไซน์ เซน็เตอร์ (CDC) เลขท่ี 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
10240 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1. พลโทเผดจ็ จารุจินดา  ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
2. นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ 
3. ดร.พีระพงษ์   กิติเวชโภคาวฒัน์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ 
4. นางธญัญาภรณ์ ไกรภเูบศ กรรมการ 
5. นางสาวมณสธุาทิพ มลาอคัรนนัท์ กรรมการ 
6. รศ.ดร. วิชิต อูอ้่น ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
7. พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวาลย์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
8. นายวิบลูย์ พจนาลยั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการที่ลาประชุม 
- ไมม่ี – 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย 
นางสิริวษา สวุรรณเจษฎา บริษัท อภิสิทธ์ิ แอนด์ อลัลายแอนซ์ จ ากดั 
 
ผู้สอบบัญชี 
นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ์ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
นายก าพล ศิวะวงศ์ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 
เลขานุการที่ประชุม 
นางดารณี ปะเถตงั เลขานกุารที่ประชมุ 
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เร่ิมการประชุม 
 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมด าเนินการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เลขานกุารฯ ได้แจ้งต่อที่
ประชุมว่า บริษัทได้ก าหนดให้วนัที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นวนัก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น เพื่อก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้นที่จะเข้าร่วม
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น สรุปวา่ บริษัทมีผู้ ถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้ 44,435 ราย  
 
เลขานกุารฯ ได้เรียนชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดตา่งๆ ในข้อก าหนดเก่ียวกบัการประชมุดงัตอ่ไปนี  ้
 
1. ข้อก าหนดองค์ประชมุตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัท 
 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
 
มาตรา 103 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม
ไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึ่ง
ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 
 

2. ข้อก าหนดเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดไว้ดงันี  ้
 

ข้อบงัคบัข้อ 46 ก าหนดไว้วา่ ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึ่ง 
(1) เสียงต่อหุ้นหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึง่ที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ ถือ
หุ้นคนนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ  
 
ในการออกเสยีงลงมติ ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดไว้ดงันี ้
 
ข้อบงัคบัข้อ 47 ก าหนดไว้วา่ ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ 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 อาจใช้วธีิออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล ในการลงมติแตล่ะครัง้ผู้

ถือหุ้นต้องออกเสยีงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทัง้หมด แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพยีงใด
ไมไ่ด้
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บคุคลซึง่ได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้
ออกเสยีงชีข้าด 

 
3. ขัน้ตอนของการลงคะแนนเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงโดยวธีิเปิดเผย คือ 
การลงคะแนนเสียงผ่านบตัรลงคะแนน ซึง่บริษัทได้แจกให้ ณ จุดลงทะเบียน ทัง้นี ้ในการออกเสียงลงคะแนนนัน้ 
ให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีง 1 เสยีงตอ่ 1 หุ้นท่ีตนถือ  
 
ส าหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม หากท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตร
ลงคะแนน เมื่อท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านชมูือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทเข้าไปเก็บบตัรลงคะแนนดงักลา่ว และน าไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสยีง ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นเห็นชอบหรืออนมุตัิเป็นเอกฉนัท์ตามมติที่น าเสนอ 
 
สว่นผู้ ถือหุ้นที่ท าหนงัสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ (แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทได้บนัทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ท าการบนัทึกรวมไว้ใน
ระบบลงคะแนนในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท 
 
โดยคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครัง้นี  ้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 
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4. วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2562 
ระเบียบวาระส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2562 ซึง่มีจ านวน 9 วาระ ตามรายละเอียดใน
หนงัสอืเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ที่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูลว่งหน้า
ก่อนการประชมุแล้ว  
ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 1,531 ราย นบัเป็น
จ านวนหุ้นได้ 1,284,062,193 หุ้น จากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 3,006,868,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
42.8851 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 
และก่อนที่จะเร่ิมประชมุตามระเบียบวาระ เลขานกุารฯ จึงเรียนเชิญพลโทเผด็จ จารุจินดา ประธานกรรมการ ท า
หน้าที่เป็นประธานที่ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท และตามกฎหมาย 
 
หลงัจากนัน้ พลโทเผด็จ จารุจินดา ประธานฯ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและด าเนินการประชมุตาม
ระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
 
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 
เมษายน 2561 ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีได้สง่พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว 
 
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉนัทะเพิ่มเติม
จ านวน 21 ทา่น นบัเป็นจ านวนหุ้น 107,040,210 หุ้น รวมทัง้หมดเป็น 1,552 ทา่น นบัเป็นจ านวนหุ้น  1,391,102,403 หุ้น  
 
ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มผีู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิม่เตมิประการใดหรือไม ่เมือ่ไมม่ีค าถามอื่นใด 
ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ที่ประชมุได้พิจารณา
และมีมติ ดงันี ้
 

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2561 ตามที่ประธานฯ 
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,391,102,403  หุ้น 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,391,102,403  100.00 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

(3) งดออกเสยีง 0 0.00 

(4) บตัรเสยี 0 0.00 

 รวมจ านวนเสียง 1,391,102,403   100.00 
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วาระที่  2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 
2562 
 
ประธานฯ ขอให้ นายแพทย์สวุิน ไกรภูเบศ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ และได้
ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2561 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 2562 ปรากฏอยู่
ภายใต้หัวข้อเร่ือง “ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน/การจัดการ/โครงการในอนาคต ” ซึ่งได้มีมติรับทราบโดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
 
นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2561 เป็นปีที่ผลประกอบการของบริษัทชะลอลง เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบระยะสัน้จากปัจจยัภายนอก โดยปัจจยัภายนอกนัน้สง่ผลมาจากการที่ตลาดเกิดความไม่เช่ือมัน่ต่อกระแสข่าว
ผลติภณัฑ์อาหารเสริมและเคร่ืองส าอางของบริษัทอื่นไมไ่ด้มาตรฐานผา่น อย. สง่ผลกระทบให้ฐานลกูค้ารายยอ่ยของบริษัท
ระมดัระวงัในการเลือกชือ้สนิค้ามากขึน้ อีกทัง้จ านวนนกัทอ่งเที่ยวชาวจีนผู้ เป็นฐานลกูค้ารายใหญ่ของบริษัท ลดจ านวนลง
มากในปีที่ผ่านมาสง่ผลให้ยอดขายของบริษัทนัน้ชะลอตวัลง แตอ่ย่างไรก็ตามบริษัทยงัคงรักษาความสามารถท าก าไรได้ใน
เกณฑ์ที่ดี ทัง้นีเ้นื่องจากบริษัทมีการบริหารจดัการต้นทนุและการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการตลาด 
ช่องทางการจ าหนา่ย ที่เข้าถึงผู้บริโภคทัง้ในประเทศและตา่งประเทศได้อยา่งหลากหลาย 
 
แผนการด าเนินงาน 
 
บริษัทวางวิสัยทัศน์ (VISION) โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่มุ่งพัฒนาทัง้ทางด้านความงามและสุขภาพทัง้ใน
ระดบัประเทศและนานาชาติด้วยแนวคิด International Beauty & Health Business เพื่อให้แบรนด์สนิค้านัน้สอดคล้องกบั
กระแสสงัคมในปัจจบุนัท่ีผู้คนหนัมาสนใจในด้านความงามและสขุภาพมากยิ่งขึน้ ทัง้นีป้ระธานฯขอให้ ดร.พีระพงษ์      
กิติเวชโภคาวฒัน์ ซึง่เป็นก ากบัดแูลแผนการด าเนินงาน เป็นผู้รายงานรายละเอียดของแผนการด าเนินงานของบริษัทตอ่ไป  
 
ดร.พีระพงษ์   กิติเวชโภคาวัฒน์ กลา่วตอ่ที่ประชุมถึงรายละเอียดของแผนการด าเนินงาน โดยอธิบายถึงเคร่ืองยนต์หลกั
ที่ด าเนินการขบัเคลือ่นธุรกิจของบริษัทจ านวน 6 เคร่ืองยนต์ประกอบไปด้วย 
 
1. บิวตีบุ้ฟเฟต์ (Beauty Buffet) เป็นธุรกิจจ าหน่าย

ผลิตภัณ ฑ์ของบ ริษัท ประเภทค้าปลีก  (Retail 
Business) ซึ่ง เป รียบเสมือนเสาหลักของบ ริษัท 
ในขณะนี  ้บิวตี  ้บุฟเฟต์ ได้มีการขยายสาขาเพื่อ
จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ของบริษัทไปทัว่ประเทศ 

2. บิ วตี ้ คอทเทจ (Beauty Cottage) เป็นธุ รกิจที่
จ าหน่ายผลิตภัณ ฑ์ในรูปแบบของการค้าปลีก
เช่นเดียวกบั บิวตี ้บฟุเฟต์ โดยแตกตา่งกนัท่ีต าแหน่ง
ทางการตลาด บิวตีค้อทเทจ นัน้อยูใ่นระดบัท่ี  
  พรีเมี่ยมกว่า บิวตี ้บุฟเฟต์ อีกทัง้ยงัเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ เช่น ประเทศญ่ีปุ่ น
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3. บิวตี  ้มาร์เก็ต (Beauty Market) มีนโยบาย
แปรสภาพเป็น Beauty Fest Outlet โดยมีแนว
ทางการด าเนินกิจการภายใต้รูปแบบร้านค้า
ปลีก Multi-Brands ขนาดใหญ่ Beauty Fest 
Outlet นั ้น แ ต ก ต่ า ง จ า ก  Beauty Market 
แบบเดิมตรงที่สามารถเข้าถึงตลาดได้ในทุกๆ
ตลาดมากขึน้ โดยที่ไม่จ าเป็นต้องมีหน้าร้าน
เป็นของตัว เอง แต่จะด า เนินการโดยการ
ออกบธูไปตามที่ตา่งๆ 

4. กลุ่มสิน ค้าอุปโภคต่อเน่ือง (Consumer 
Product) ซึง่ก าลงัเดินหน้าขยายตวั โดยภายใน

ปีนีบ้ริษัทจะมีการเพิ่มในส่วนของ Home Shopping เข้ามา  Home Shopping นัน้ถูกสร้างขึน้มาเพื่อตอบรับความ
ต้องการของผู้ บ ริโภคกลุ่ม  Health Business ด้วย อีกทัง้ยังเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้ บ ริโภคได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

5. E-Commerce บริษัทจะมีการสร้าง Platform Online มากขึน้เพื่อให้ตอบรับกบัสภาพสงัคมในปัจจบุนั 
6. Oversea ในปี 2561 นัน้ กิจการของบริษัทขยายไปถึง 11 ประเทศ และภายในปีนีจ้ะมีการขยายต่อไปอีกใน 15 

ประเทศ 
 
ดร.พีระพงษ์   กิติเวชโภคาวัฒน์ ได้แนะน าเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบในการด าเนินงานในสว่นตา่งๆ เพื่อชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นเห็น
ถึงภาพรวมและทิศทางในการด าเนินงาน โดยท่านแรกคือ นางสาวภัทราพร  ถนอมกิจชัย ผู้ด ารงต าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ เป็นผู้ รับผิดชอบในสว่นของช่องทางสนิค้าอปุโภค ( Consumer Product ) และช่องทาง  
E- Commerce เนื่องจากท่านเป็นผู้ เช่ียวชาญในธุรกิจด้าน Home Shopping โดยมีประสบการณ์ในสายงานด้านนีจ้าก
บริษัทขนาดใหญ่ ดงันัน้ คณุภทัราพรจึงเป็นก าลงัส าคญัที่จะผลกัดนัการด าเนินงานด้าน E-Commerce 
 
ต่อมา นางสาวศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบตัิการ กรรมการบริหาร โดย
ท่านนีจ้ะเป็นผู้ รับผิดชอบในสว่นของธุรกิจประเภทค้าปลีก (Retail Business) ของบริษัททัง้หมด รวมถึงก ากบัดแูลในสว่น
ของธุรกิจ Oversea ซึง่ขยายงานอยา่งเต็มที่ในขณะนี ้
 
สดุท้ายคือ นายสุรพล  เพชรกลึง ผู้ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กรรมการบริหาร ผู้ รับผิดชอบในส่วน
สนบัสนนุเบือ้งหลงัทัง้หมด อาทิ เช่น การเงิน การบญัชี ฝ่ายบคุคล ฝ่ายเทคโนโลยี (IT) เป็นต้น  
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แผนการด าเนินงาน2562 
 
ทัง้นีแ้ผนการด าเนินงานของบริษัทจะมุง่เน้นใน 6 ด้านหลกั ประกอบด้วย 
 
1. การขยายตลาดในต่างประเทศเชิงรุก (Oversea) 
เนื่องจากปลายปีที่แล้วบริษัทได้รับผลกระทบจากกระบวนการ
ตลาดของประเทศจีน ที่ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทนัน้ลดลง 
บริษัทจึงมีแนวทางที่จะขยายตลาดเพื่อให้ยอดขายของบริษัทไม่
ขึน้อยู่กบัตลาดใดตลาดหนึง่ เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบท่ีไม่
อาจคาดการณ์ได้ โดยในปีที่แล้วบริษัทได้มีการขยายตลาดไปใน 
11 ประเทศ  
อีกทัง้ยงัมีแผนที่จะขยายไปอีก 15 ประเทศภายในปี 2562 โดยมี
แผนขยายตลาดไปยังประเทศ อินเดีย รัสเซีย อาหรับเอมิเรตส์ 
บรูไน และแคนาดา เป็นต้น ในรูปแบบของตวัแทน 

จ าหนา่ยที่หลากหลาย เพื่อสร้างโอกาสในการขายมากขึน้  
รวมทัง้ยังมุ่งเน้นไปในตลาดจีน (Mainland China) ซึ่งถือว่าเป็น
ตลาดขนาดใหญ่มีโอกาสทางธุรกิจสูง โดยมีแผนกระจายตลาด
ผ่านผู้แทนจ าหน่ายรายย่อย แต่ปัจจุบนัยงัมีปัญหาคือผู้แทนราย
ย่อยดังกล่าวนัน้ มีสภาพเป็น non-official distributor ท าให้ยาก
แก่การจัดการหรือประเมินผลก าไรของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่
สามารถบันทึกข้อมูลการซือ้ของตัวแทนเหล่านัน้ได้ โดยบริษัทมี
แนวทางแก้ไขโดยการแปลง non-official distributor เป็น official-

distributor โดยเป็นผู้ ค้าที่บริษัทสามารถจบัต้องได้และมีการก าหนดให้ผู้ ค้าเหลา่นัน้ขึน้ทะเบียนกบัทางบริษัท  
 
ตอ่มาบริษัทมีแผนกระจายสนิค้าใน
ประเทศจีนผา่นช่องทาง     Cross 
Border E-Commerce เช่น TMALL 
JD Kaola เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัท
ยงัมีแผนสง่สนิค้าเข้าจ าหนา่ยทาง
ตลาดหลกั (General Trade) ใน
ประเทศจีน ที่ประกอบด้วยช่องทาง
ออฟไลน์ (Offline) เช่น Traditional 
Trade, Convenien Store, Modern Trade และช่องทางออนไลน์ (Online) ท่ีเป็นเว็บไซต์ตา่งๆที่จดัจ าหนา่ยในประเทศจีน 

อีกทัง้บริษัทยังมีแนวทางในการด าเนินธุรกิจแบบ
ตลาดเชิงรุกมากขึน้ บริษัทมีการออกบูธเพื่อขาย
สนิค้า และโปรโมทแบรนด์ ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นท่ีน่า
พอใจ มีผู้คนสนใจที่จะเป็นผู้แทนจ าหนา่ยสนิค้าของ
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บริษัทเป็นอยา่งมาก สว่นวิธีการท าตลาดในต่างประเทศ บริษัทไมน่ิยมลงทนุในตา่งประเทศแต่บริษัทมีนโยบายที่จะแตง่ตัง้
ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศนัน้ๆ และกระบวนการจ าหนา่ยสินค้าของบริษัทนัน้เป็นวิธีการ Cash Basis คือการโอนเงินก่อน
สง่สนิค้า เว้นแต ่บางบริษัทในประเทศไทยที่มีความนา่เช่ือถือและเป็นรายใหญ่ บริษัทถึงจะอนมุตัิให้ใช้ระบบของ Credit  
 
2. ช่องทางร้านค้าปลีก (Retail Business Models)  

 
บริษัทมีนโยบายที่จะพฒันาปรับปรุงและสร้างความเข้มแข็งให้ช่องทางร้านค้าปลกี ซึง่เป็นช่องทางหลกัของบริษัทมาตัง้แต่
ต้น โดยจะมีการพฒันาเพิ่มสาขาให้ครอบคลมุ สร้างโมเดลการขายสนิค้าที่เป็นสินค้าประเภท Multi Brand เข้ามาจ าหนา่ย
ในร้านบิวตี ้บฟุเฟต์ (Beauty Buffet) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ครอบคลมุมากขึน้ 
อย่างไรก็ตาม อตัราการขยายตวัของ Retail Business นัน้จะไม่ได้มีการขยายตวัที่สงูนกั แต่ Retail Business ก็ยงัคงเป็น
แนวทางการด าเนินงานท่ีได้อตัราก าไรท่ีสงู บริษัทจึงถือวา่ Retail Business เป็นช่องทางการด าเนินงานหลกัของบริษัท โดย
ปีนีบ้ริษัทจะขยายสาขาเพิ่มอีกจ านวน 15 สาขา รวมทัง้หมดเป็นจ านวน 363 สาขา 

บริษัทมีการจัดท า Beauty Fest Outlet ซึ่งเป็นแนวทางจ าหน่าย
สินค้าในรูปแบบของการพัฒนาด้านเคร่ืองส าอางที่ไม่ใช่เฉพาะ
เคร่ืองส าอางของบริษัทอยา่งเดียว Beauty Fest จะมีสนิค้าของคูค้่า
อื่นๆเข้ามาผสมด้วย โดยวิธีการตลาดของ Beauty Fest นัน้จะ
ขึน้อยู่กบัความต้องการของตลาดในระยะสัน้ๆ ดงันัน้ราคาสินค้าที่
จ าหน่ายใน Beauty Fest นัน้จะมีการผันแปรตลอดเวลาเพื่ อ
ตอบสนองความนิยมของตลาด และมีรูปแบบที่สามารถจดัท าขึน้ใน
ทกุๆพืน้ที่ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า หรือตลาด ท าให้การท างาน

ของ Beauty Fest นัน้เข้าถึงผู้บริโภคในทกุๆระดบัชัน้ โดยปัจจบุนั บริษัทได้มีการจดัท า Beauty Fest ไปทัง้หมดแล้ว 13 ครัง้ 
โดยยอดขายทัง้หมดในไตรมาสไตรมาสแรกมีมลูคา่ประมาณประมาณ 6 ล้านบาท  
 
3. Consumer Product  
เป็นช่องทางการเข้าถึง end-user ผ่านช่องทางการ
จ าหนา่ยซึง่ไมใ่ช่ช่องทางของบริษัท แม้วา่จะบริษัทจะมี
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเป็นของตัวเอง แต่หาก
บริษัทสามารถท าให้สินค้าเข้าถึงมือผู้บริโภคได้มากขึน้
ก็จะเป็นการเพิ่มอตัราการเติบโตของบริษัทได้มากขึน้
เช่นกัน  การเข้าถึงผู้ บ ริโภคนัน้สามารถท าได้ โดย
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บริษัทจะท าการตลาดร่วมกบัห้างสรรพสินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหนา่ยใหม่ๆ ที่มีโอกาสเติบโตสงูและเข้าถึง
กลุม่ผู้บริโภค  

 
4. ช่องทางอีคอมเมิร์ช (E-Commerce)  

เพื่อเพิ่มช่องทางการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยบริษัทมีแผนบริหารจดัการโครงสร้างระบบ       อีคอมเมิร์ชให้
มีประสิทธิภาพมากขึน้ บริษัทตัง้เป้าหมายไปที่ตลาดออนไลน์ด้วยกลยุทธ์ Online to Offline หรือ O2O ที่จะมีการอธิบาย
ตอ่ไปในหวัข้อการตลาด (Marketing) โดยบริษัทจะสร้างระบบออนไลน์เพื่อรองรับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้บริโภค
ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซด์ของบริษัท โดยในปี 2562 นีบ้ริษัทมีแผนจะเพิ่มช่องอีคอมเมิร์ชอีกช่องทางคือ Home Shopping ซึ่ง
เป็นกลยทุธ์ที่บริษัทเช่ือวา่จะเป็นอีกวิธีที่จะผลกัดนัรายได้ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด  

 
5. กลยุทธ์การขายโดยใช้สินค้าขับเคลื่อน (Product Driven)  

บริษัทมีแนวทางการขบัเคลื่อนยอดขายโดยผลกัดันสินค้าที่ได้รับความ
นิยมสูงให้มียอดขายอยู่ในกลุ่ม M100 หรือสินค้าที่ท ารายได้ 100 ล้าน
บาทต่อสินค้า 1 ตวั ให้เป็นProducts Heros บริษัทเน้นไปที่สินค้าตามเท
รนแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า Product M100 จึงเป็นนโยบายในการ
ขบัเคลือ่นธุรกิจในปี 2562 นี ้
 

 

6. การตลาด (Marketing)  
บริษัทมีกลยทุธ์การขายแบบ Online to Offline หรือ O2O เป็นการเช่ือมสงัคมกบัสื่อออนไลน์ โดยให้ Influencers ทัง้
ในและต่างประเทศ รวมถึงพนกังานทกุระดบัให้เกิด Coversion เพื่อสร้าง Engagement กบัลกูค้าในวงกว้าง และเป็น
พลงัในการสร้างยอดขายให้แก่ช่องทางออฟไลน์ เพื่อช่วยสร้างยอดขายอยา่งมีนยัยะส าคญั 
 บริษัทมั่นใจว่าแผนการด าเนินงานทัง้ 6 ด้านนีจ้ะเป็น Key driver ที่ส าคัญในการผลักดันให้บริษัทเติบโตตาม
เปา้หมาย ซึง่บริษัทคาดวา่รวมแล้วบริษัทจะมีรายได้เติบโตมากกว่ากวา่ 20 % และรักษาอตัราก าไรสทุธิมากกวา่ 25% 
นี่คือเปา้หมายของปี 2562  
 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มผีู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิม่เตมิประการใดหรือไม ่ 
 
1. มีผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าเนื่องจากกลยุทธ์ในการด าเนินงานหลกัในปี 2562 นี ้บริษัทมุ่งเน้นไปที่ การขยายตัวใน

ต่างประเทศ และอีคอมเมิร์ช ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่มีอัตราก าไรต ่ากว่า การด าเนินธุรกิจประเภท Retail 
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Business ดงันัน้จะมีความเป็นความเป็นไปได้หรือไม่ ที่อตัราก าไรของบริษัทจะสามารถเติบโตขึน้ไปมากกว่า  
30% ในการด าเนินงานของปี 2562 นี ้ 
 
ดร.พีระพงษ์   กิติเวชโภคาวัฒน์ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุในแง่ของ Net Profit margin ในตลาดตา่งประเทศจะยงัคง
รักษาอตัราที่บริษัทชีแ้จงไว้ได้ แต ่gross อาจต ่าลง เนื่องจากทกุครัง้ที่บริษัทสง่สินค้าไปตา่งประเทศ บริษัทรับเงิน
มาก่อน บริษัทจะได้ก าไรทนัที อีกทัง้คา่ใช้จ่ายในสว่นของการลงทุนในตา่งประเทศนัน้ต ่ากวา่คา่ใช้จ่ายในสว่นของ 
Retail ที่ต้องเปิดร้านแล้วรอคนมาซือ้สินค้าจึงจะได้เงิน แม้ว่าจะก าไรสงูก็จริงแต่ค่าใช้จ่ายสงูกว่าเช่นเดียวกัน 
กรรมการเห็นวา่ตลาด Retail Business นัน้เป็นเสาหลกัในการด าเนินกิจการ ในขณะที่การขยายในต่างประเทศ
เป็นการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหนา่ย บริษัทเช่ือมัน่วา่จะสามารถท าให้รายได้เติบโตมากกวา่ 20 % และยงัคงอตัรา
ก าไรสทุธิมากกวา่ 25% ด้วยแผนการด าเนินงานนี ้
 

2. ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าอัตราก าไรของบริษัทมีโอกาสที่จะสามารถขึน้ไปจนถึง 30% เหมือนในช่วงปี 2560 ไหม
อยา่งไร 
 
ดร.พีระพงษ์   กิติเวชโภคาวัฒน์ ชีแ้จงต่อที่ประชุม เนื่องด้วยปีที่แล้วบริษัทเกิดการชะลอตวัในแง่ของก าไร
ตอนนีบ้ริษัทจึงมุง่เน้นการสง่เสริมกิจการของบริษัทให้มีความแข็งแรง เพื่อเป็นการวางรากฐานให้แข็งแรงมากขึน้ 
อย่างไรก็ตามยอดขายของบริษัทนัน้จะต้องเพิ่มขึน้ไม่น้อยกว่า 20% และยังคงอัตราก าไรได้มากกว่า  25% 
ภายในปีนีต้ามที่ได้แจ้ง 
 

3. ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าเนื่องจากในปี 2561ยอดขายของหน้าร้านของบริษัทนัน้ติดลบ จึงอยากสอบถามว่าด้วย
แผนการด าเนินงานในปี 2562 นัน้มีแผนการเพิ่มจ านวนสาขา การเพิ่มสาขานัน้จะสง่ผลกระทบต่อยอดขายของ
บริษัทหรือไมอ่ยา่งไร 
 
ดร.พีระพงษ์   กิติเวชโภคาวัฒน์ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในเชิงเทคนิค แต่ก่อนบริษัทไม่ได้แยกยอดขายระหว่าง
หน้าร้าน Retail Store ออกจาก ยอดขายจากผู้แทนจ าหน่ายรายย่อย เพราะฉะนัน้ตวัเลขจะไม่ชัดเจนมากนัก  
บริษัทจ าแนกยอดขาย 2 กลุม่นีอ้อกจากกนัอยา่งชดัเจนตัง้แตปี่ 2561 จึงท าให้เห็นวา่ รายได้ของ Retail Store นัน้
ลดลง  
 
นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชีแ้จงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า การขายในร้านค้าปลีกนัน้  ตวัเลขนัน้ยังคงเป็นที่น่า
พอใจอยู ่มีลดลงด้วยผลกระทบจากเศรษฐกิจบ้าง 
 

4. มีผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่แผนท่ีจะท า M&A ร้าน Multi-Brands ของแบรนด์อื่นไหม  
 
ดร.พีระพงษ์   กิติเวชโภคาวฒัน์ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ขณะนีบ้ริษัทไมม่ีนโนบายที่จะ M&A ของแบรนด์อื่น 
ตอนนีบ้ริษัทมุง่เน้นท่ีจะสร้างรากฐานท่ีแขง็แรงให้แก่บริษัทมากกวา่  
 
นายแพทย์สุวิน ไกรภเูบศชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกบัประเด็นค าถามวา่บริษัทตระหนกัดีถึงความนิยมของร้าน Multi-
Brands จึงเกิดเป็น Beauty Fest ขึน้มาเป็นการขายสนิค้าที่เป็น Multi-Brands ของบริษัท เร่ือง M&A นัน้ต้องผา่น
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การพิจารณาโดยละเอียดโดยที่ประชุม รวมถึงพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการ M&Aรวมทัง้ศกัยภาพ ของตัว
บริษัทเองด้วย 
 

5. ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวผลิตภณัฑ์  MADE IN NATURE ของบริษัทว่ามีแผนที่จะด าเนินการอย่างไรกบัผลิตภณัฑ์
ประเภทนี ้เนื่องจากผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นความพฒันาของผลติภณัฑ์นีม้ากนกั 
 
ดร.พีระพงษ์   กิติเวชโภคาวัฒน์ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ตอนนีผ้ลติภณัฑ์ MADE IN NATURE  นัน้บริษัทจดัให้เป็น
สินค้าที่จะอยู่ในกลุ่ม  Consumer Product และมีการวางลกัษณะแบรนด์อยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า โลชั่นทาผิว 
Hokkaido Milk หลังจากนี  ้โดยเฉพาะคร่ึงปีหลัง  ท่านผู้ ถือหุ้ นจะเห็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ MADE IN 

NATURE มากขึน้นอกเหนือจาก skin care แตจ่ะเป็นผลติภณัฑ์พวก Colour Cosmetic  
 

6. ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกับการวิเคราะห์แหลง่การผลิตสินค้าว่าบริษัทเคยมีการพิจารณาในสว่นนีห้รือไม่อย่างไร 
เนื่องจากบริษัทนัน้ก าลงัก้าวเข้าสูต่ลาดระดบันานาชาติ การศกึษาเร่ืองสทิธิประโยชน์ในแตล่ะสถานท่ีการผลตินัน้
เป็นประโยชน์แก่ต้นทนุการผลติสนิค้าของบริษัท 
 
นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศชีแ้จงเก่ียวกับประเด็นนีว้่า บริษัทนัน้มี supplier อยู่ในหลายๆประเทศ ส่วนวิธี
พิจารณาว่าเราจะผลิตสินค้าจากแหลง่ไหนนัน้ มีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น คณุภาพ 
ระยะเวลา ก าลงัการผลิต ต้นก าเนิดสินค้า อีกทัง้ยงัขึน้อยู่กบักระแสของตลาด เช่นหากสนิค้าผลิตจากประเทศที่
ได้รับความนิยมสงูก็อาจจะเป็นกลยทุธ์ในการเพิ่มยอดขายอีกวิธีการหนึ่ง สินค้าของบริษัทนัน้ผลิตมาจากแหล่ง
การผลติที่หลากหลายซึ่งขึน้อยูก่บัประเภทของสินค้าด้วย ซึง่วิธีการนีบ้ริษัทเห็นว่าท าให้เกิดความคล่องตวัต่อการ
ผลติสนิค้าเป็นอยา่งมาก เนื่องจากบริษัทไมต้่องลงทนุตัง้โรงงานการผลติเอง อีกทัง้บริษัทยงัสามารถเปลีย่นแหลง่
การผลิตไปในแหลง่ที่ถกูกวา่ได้ โดยบริษัทไม่ต้องแบกรับภาระต้นทนุการสร้างโรงงาน อย่างไรก็ตามบริษัทจะขอ
น้อมรับข้อเสนอแนะของทา่นไปพฒันาและพิจารณาเพื่อด าเนินงานในอนาคตตอ่ไป 
 

7. ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงเหตผุลในการเลือกผู้แทนจ าหนา่ยในประเทศอินเดีย บริษัทใช้หลกัเกณฑ์ใดในการเลือกผู้แทน
จ าหนา่ย และเป็นจ านวนก่ี SKUs ที่ท ากบัผู้แทนจ าหนา่ยรายนีร้วมถึงเปา้หมายในประเทศอินเดีย 
 
ดร.พีระพงษ์   กิติเวชโภคาวัฒน์  ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าบริษัทเลือกผู้แทนจ าหน่ายจากความตัง้ใจของผู้แทน
จ าหน่าย เนื่องจากสินค้าของบริษัทนัน้ไม่ได้เป็นสินค้าในกลุ่มของสินค้า High-end ผู้แทนจึงจ าเป็นที่จะต้องมี
ความตัง้ใจที่จะร่วมเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัท อินเดียเป็นประเทศที่ท าสญัญาด้วยยาก เนื่องจากอตั ราการ
แลกเปลี่ยนเงินตรานัน้มีความผนัแปรค่อนของมากในแต่ละช่วงเวลา บริษัทจึงต้องเลือกคู่ค้าในอินเดียที่มี Base 
อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้ง่ายตอ่การท าธุรกิจและแลกเปลี่ยนเงินตรา ในสว่นของยอดขายนัน้ทางบริษัทนัน้ยงั
ไม่เคยมีประสบการณ์การขายในประเทศอินเดีย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทคิดว่าเป็นประเทศที่คุ้มค่าการลงทนุใน
อนาคต  



สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 

หน้า 13 ของ 65 
 

8. ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัความสามารถของ Carrot Mall วา่คูค้่านัน้มีประสทิธิภาพมากน้อยเพียงใดในตลาดจีน 
 
ดร.พีระพงษ์   กิติเวชโภคาวัฒน์ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า Carrot Mall นัน้สามารถท ายอดขายได้ตามที่ตกลง อีก
ทัง้ Carrot Mall ยังมี backup เป็นบริษัทเงินทุนในฮ่องกงและมีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เราเรียกว่า Offline 
จ านวนมาก ซึ่งบริษัทตัง้ยอดการขยายไว้ที่ 100,000 Outlet ที่ต้องวางสินค้าจัดจ าหน่าย ซึ่งปัจจุบนับริษัทเซ็น
สญัญากบัช่องทางการจดัจ าหนา่ยไปแล้ววา่ 60,000 Outlet 
 

9. ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบักลยทุธ์การท าการตลาดในตา่งประเทศนัน้เป็นอยา่งไร 
 
ดร.พีระพงษ์   กิติเวชโภคาวัฒน์ และนายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อที่ประชุมวา่บริษัทนัน้จะเลอืกจาก
ประเทศที่รู้จกัแบรนด์ของบริษัทอยูแ่ล้ว ซึง่ปัจจบุนัประเทศที่น าสนิค้าของบริษัทเข้าไปขายนัน้รู้จกัสนิค้าของบริษัท
ดีอยู่แล้ว ส่วนแนวทางการท าการตลาดกับคู่ค้าในต่างประเทศของเรานัน้จะต้องเป็นการท าร่วมกัน หากท่าน
สงัเกตเุห็นบริษัทได้มีการจดัประชุมระหวา่งคู่ค้าของเราจ านวน 11 ประเทศในช่วงปีที่ผ่านมา การประชุมนัน้เป็น
การประชมุเพื่อวางแผนการตลาดร่วมกนั โดยอธิบายถึงแผนการออกผลติภณัฑ์ตวัใหมแ่ละจะเข้าถึงตลาดพร้อมๆ
กนั อีกทัง้เรายงัใช้วตัถดุิบในการตลาดร่วมกนัเพื่อเป็นการประหยดัต้นทนุในสว่นของการตลาด แตจ่ดุยอดที่บริษัท
เน้นเป็นหลกัเลยนัน้คือความเป็นไทย การตลาดบางอย่างไม่ว่าจะเป็นวีดิโอโปรโมทก็จะเป็นภาษาไทย เพื่อที่
บริษัทต้องการให้ผู้บริโภครับรู้ว่านี่เป็นสินค้าจากประเทศไทย เพราะฉะนัน้การตลาดของบริษัทนัน้จะมีการใช้
เอกลกัษณ์ความเป็นไทยในการท าการตลาดด้วย อยา่งไรก็ตามการท าตลาดในแตล่ะประเทศนัน้มคีวามละเอียดที่
ตา่งกนัขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายๆอยา่งประกอบกนั 
 

10. ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกับสินค้าของบริษัท เนื่องสินค้าของบริษัทนัน้มีจ านวนมากผู้ ถือหุ้นจึงอย่างทราบปริมาณ
ของสนิค้าที่ขายได้กบัขายไมไ่ด้วา่มีสดัสว่นตา่งกนัมากน้อยเพียงใด 
 
นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชีแ้จงเก่ียวกับประเด็นค าถามนีโ้ดยแจ้งว่าบริษัทมีจ านวนสินค้าที่อาจจะไม่ได้รับ
ความนิยมมากเท่าสินค้าตวัเด่นของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ท าให้สินค้าตัว
ดงักลา่วนัน้ไมข่าดทนุ ไมว่า่จะเป็นวิธีการทางตลาด การสร้างแรงจงูใจให้กบัผู้บริโภคให้ซือ้สนิค้าที่หลากหลาย อีก
ทัง้บริษัทยงัมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าที่หลากหลายท าให้สินค้าทกุตวันัน้สามารถอยู่ในตลาดได้ อีกทัง้หากมี
สนิค้าตวัที่เป็น non-moving product บริษัทก็มีมาตรการจดัการที่มีประสทิธิภาพ โดยป้องกนัไมใ่ห้สง่ผลกระทบ
ตอ่ยอดขายของบริษัท  

 
เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใดเพิ่มเติม ถือวา่ที่ประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 และแผนงานท่ีจะ
ด าเนินการในปี 2562 แล้ว 
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วาระที่  3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่   31 
ธันวาคม 2561 
 
ประธานฯ ได้ขอให้ นายสรุพล เพชรกลงึ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 
 
นายสรุพล เพชรกลงึ จึงได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบ
ปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้รับการอนมุตัิ
โดยคณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดย
มีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

(หนว่ย: บาท) 

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ณ วันที่ 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 

รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 
 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติม
จ านวน 50 ทา่น นบัเป็นจ านวนหุ้น 2,328,718 หุ้น รวมทัง้หมดเป็น 1,602 ทา่น นบัเป็นจ านวนหุ้น  1,393,431,121 หุ้น  

 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มผีู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิม่เตมิประการใดหรือไม่ 
 
เมื่อไม่มีค าถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงักลา่ว ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้
 
มติ อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ได้รับการ

ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้
ดงันี ้
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 ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,393,431,121 หุ้น 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,391,792,311 99.8824 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 10 0.0000 

(3) งดออกเสยีง 1,436,300 0.1031 

(4) บตัรเสยี 202,500 0.0145 

 รวมจ านวนเสียง 1,393,431,121 100.00 

 
วาระที่  4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2561 
 

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสรุพล เพชรกลงึ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ให้รายละเอียดในวาระนี ้ 
 

นายสรุพล เพชรกลึง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีก าไรสทุธิ
ตามงบการเงินเป็นจ านวน 991,593,406.58  บาท (เก้าร้อยเก้าสบิเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพนัสีร้่อยหกบาทห้าสบิแปด
สตางค์) 
 

ทัง้นี ้ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของ
ก าไรสทุธิจนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด โดยทนุส ารอง
ตามกฎหมาย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 30,226,100 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพนัหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) ซึ่งครบถ้วนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทจ านวน 302,261,000 บาท (สามร้อยสองล้านสองแสนหก
หมื่นหนึง่พนับาทถ้วน) บริษัทจึงไมจ่ าเป็นต้องจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายอีก 
 

อย่างไรก็ดี บริษัทยงัมีกระแสเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายตามสดัส่วนของหุ้นที่ตนถืออยู่
ของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิประจ าปี 2561 ทัง้สิน้ในอตัราหุ้นละ 0.300 บาท หรือ
เป็นจ านวนเงิน 898,152,180.04 บาท (แปดร้อยเก้าสิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพนัหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสี่สตางค์) 
คิดเป็นอตัราร้อยละ 90.58 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึง่สูงกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึง่จะ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 
 
โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเมื่อวนัที่ 7 กันยายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.162 บาทเป็นเงิน
จ านวน 484,953,472.21 บาท (สี่ร้อยแปดสิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพนัสี่ร้อยเจ็ดสบิสองบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ดงันัน้ 
บริษัทจึงมีความประสงค์จะจา่ยเงินปันผลเพิ่มอีกในอตัราหุ้นละ 0.138 บาท คิดเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 413,198,707.83 บาท 
(สี่ร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพนัเจ็ดร้อยเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) ให้กับผู้ ถือหุ้นซึ่งมีช่ือปรากฏ ณ วัน
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน วนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562  
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ทัง้นี ้ได้มีผู้มาใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัท 
(ESOP Warrant-1) สามารถสรุปได้ดงันี ้
 
1) เมื่อวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 ได้มีผู้มาใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัจ านวน 1,373,690 หนว่ย (หนึง่ล้านสามแสนเจ็ด

หมื่นสามพนัหกร้อยเก้าสิบหนว่ย) ในอตัราใช้สิทธิ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั เพื่อจดัสรรเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 1,373,690 หุ้น (หนึง่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพนัหกร้อยเก้าสบิหุ้น) 

 
2) เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2562 ได้มีผู้มาใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัจ านวน 653,580 หนว่ย (หกแสนห้าหมื่นสามพนัห้า

ร้อยแปดสิบหน่วย) ในอตัราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั เพื่อจดัสรรเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
653,580 หุ้น (หกแสนห้าหมื่นสามพนัห้าร้อยแปดสบิหุ้น)  

 
โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจ านวนทนุช าระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 และ 25 มกราคม 2562 ตามล าดบั  
 
โดยผลของการใช้สิทธิ ESOP Warrant-1 ในวนัที่ 16 มกราคม 2562 ท าให้จ านวนหุ้นที่จะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผล
จากผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2561 เพิ่มขึน้จาก 3,006,214,955 หุ้น (สามพนัหกล้านสองแสนหนึง่หมื่นสีพ่นัเก้าร้อย
ห้าสิบห้าหุ้ น) เป็น 3,006,868,535 หุ้ น (สามพันหกล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบห้าหุ้ น) โดยตาราง
เปรียบเทียบข้อมลูการจ่ายเงินปันผล เป็นดงันี ้
 

รายการ 
เงนิปันผลส าหรับปี 2562 

(ปีที่เสนอ) 
จากผลการด าเนินงานปี 2561 

เงนิปันผลส าหรับปี 2561 
(ปีที่ผ่านมา) 

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 

4.  จดัสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย 
(บาท) 

เงินส ารองครบตามที่กฎหมายก าหนด 
เงินส ารองครบตามที่กฎหมายก าหนด 

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

(ร้อยละ) หลังหักภาษีและเงิน
ส ารองตามกฎหมาย 

90.58 99.70 

.*เงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 เป็นอตัราเงินปันผลที่จ านวน 2,993,539,955 หุ้น หลงัจาก
หกัจ านวนหุ้นท่ีซือ้คืน 12,675,000 หุ้น
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นายสรุพล เพชรกลงึ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม ่ 
 
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติม
จ านวน 1 ทา่น นบัเป็นจ านวนหุ้น 410 หุ้น รวมทัง้หมดเป็น 1,603 ทา่น นบัเป็นจ านวนหุ้น  1,393,431,531 หุ้น 
 
เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใดเพิ่มเตมิ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิการจัดสรรทนุส ารองตามกฎหมาย และ
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้
 
มติ อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2561 เพิ่มอีกในอตัราหุ้นละ 0.138 บาท คิดเป็นเงินปัน

ผลรวมทัง้ปีเท่ากบัร้อยละ 90.58 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มเติมทัง้สิน้ 
413,198,707.83 บาท (สี่ร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพนัเจ็ดร้อยเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) โดย
ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นที่จะมีช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 เป็น
ผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 21 พฤษภาคม 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้ 
 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,393,431,531 หุ้น 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,393,431,531 100.00 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

(3) งดออกเสยีง 0 0.00 

(4) บตัรเสยี 0 0.00 

 รวมจ านวนเสียง 1,393,431,531 100.00 
 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2562 
 

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครัง้ที่ 2/2562 
เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้กลัน่กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วรวมถึง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบ โตทางผลก าไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
1. เสนอค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจ าปี 2562 ในอตัราที่เพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 

5.5 จากมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ซึง่ได้อนมุตัิไว้แล้ว 
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2.  เสนอค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทประจ าปี 2562 ในอตัราที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 จากมติที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ซึง่ได้อนมุตัิไว้ ดงันี ้
 

ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการ 
ปี 2562 (ปีที่เสนอ)  

(บาท/คน) 
ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)  

(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 ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุ เนื่องจากได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว 
 

3. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปโบนสักรรมการที่จ่ายในปี 2562 ซึ่งเป็นโบนสัจากผลประกอบการปี 2561 โดย
ก าหนดอตัราเงินโบนสัเท่ากบัร้อยละ 0.04 ของรายได้ปี 2561 และจะจ่ายโบนสัไมเ่กิน 1,557,821 บาท (หนึง่ล้าน
ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพนัแปดร้อยยี่สบิเอ็ดบาทถ้วน) โดยเฉลีย่ให้กรรมการอิสระทกุทา่น 
ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไมไ่ด้รับโบนสักรรมการเนื่องจากได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว 

 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม ่ 
 

เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2562 เป็นแตล่ะ
รายการ ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้
 

มติ อนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากซึง่ไม่
น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุโดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี  ้
1) คา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทประจ าปี 2562 ในอตัราที่เพิ่มขึน้เฉลีย่ 

ร้อยละ 5.5 
 
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบ
ฉันทะเพิ่มเติมจ านวน 3 ท่าน นับเป็นจ านวนหุ้ น 12,010 หุ้ น รวมทัง้หมดเป็น 1,604 ท่าน นับเป็น
จ านวนหุ้น 939,378,541 หุ้น (โดยมน่บัหุ้นของผู้มีวนได้เสยี 2 ทา่น จ านวน 454,065,000 หุ้น) 
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2) คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุกรรมการของบริษัทประจ าปี 2562 ในอตัราที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 3  
 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบ
ฉันทะจ านวน 1,604 ท่าน นบัเป็นจ านวนหุ้น 1,199,345,541 หุ้น (โดยไม่นบัหุ้นของผู้มีส่วนได้เสีย 2 
ทา่น จ านวน 194,098,000 หุ้น) 
 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,195,410,531 99.6719 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 3,935,010 0.3281 

(3) งดออกเสยีง 0   0.0000 

(4) บตัรเสยี 0 0.0000 

 รวมจ านวนเสียง 1,199,345,541 100.0000 
 

3) คา่ตอบแทนกรรมการในรูปโบนสักรรมการประจ าปี 2562 
 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบ
ฉนัทะจ านวน 1,604 ท่าน นบัเป็นจ านวนหุ้น 1,199,345,541 หุ้น (โดยไม่นบัหุ้นของผู้มีส่วนได้เสีย 2 
ทา่น จ านวน 194,098,000 หุ้น) 
 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,195,360,531 99.6677 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 3,985,010 0.3323 

(3) งดออกเสยีง 0   0.0000 

(4) บตัรเสยี 0 0.0000 

 รวมจ านวนเสียง 1,199,345,541 100.0000 

 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 935,431,731 99.5798 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 3,946,810 0.4202 

(3) งดออกเสยีง 0   0.0000 

(4) บตัรเสยี 0 0.0000 

 รวมจ านวนเสียง 939,378,541 100.0000 
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2562 
 
ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบตัิของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงจ าเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 ทัง้นี ้
บริษัทได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึ่งมีรายช่ือดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตามรายนามนัน้ ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดัเป็นผู้
มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายอื่นของบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทน
ได้  
 

 ชื่อผู้สอบบัญชี ใบอนุญาตเลขที่ 

(1) นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์ 2982 

(2) นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ 7764 

(3) นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร 8152 
 
และก าหนดคา่ตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีเสนอมาส าหรับบริษัทเป็นจ านวนเงินรวม 1,460,000 บาท 
(หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนุญาตประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ปี 2562 (ปีที่เสนอ) 

(บาท) 
ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา) 

(บาท) 

คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 
(Audit Fee) 

1,460,000 1,400,000 

คา่บริการอื่น (Non-Audit Fee) ไมม่ี ไมม่ี 

รวม 1,460,000 1,400,000 
 

ทัง้นี ้บริษัทสอบบญัชีดงักลา่วเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมาโดยมีผลการปฎิบตัิงานอยูใ่นเกณฑ์ที่ดี 
ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉนัทะจ านวน 1,606 
ทา่น นบัเป็นจ านวนหุ้น  1,393,443,541 หุ้น 
 
ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ 
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มีผู้ ถือหุ้นเรียนตอ่ที่ประชมุวา่ สืบเนื่องจากที่บริษัทเป็นบริษัทท่ีเป็นนานาชาติ มีความเป็น international beauty company 
และมีธุรกิจในหลากหลายประเทศ จึงขอสอบถามวา่ บริษัทมีความเห็นอยา่งไรกบัการใช้ผู้สอบบญัชีที่เป็น Big 4  
 

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ขอให้คณุสรุพล เพชรกลงึเป็นผู้ตอบค าถามผู้ ถือหุ้น คุณสุรพล เพชรกลึง ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้น
เก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงผู้สอบบญัชีเป็น Big 4 เนื่องจากมีธุรกรรมเร่ืองการตา่งประเทศเพิ่มมากขึน้วา่ ทางบริษัทจะขอรับ
เร่ืองนีไ้ว้พิจารณา และจะไปหาข้อมลูเพิ่มเติม รวมทัง้พิจารณาข้อดี ข้อเสีย และคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้เพิ่มเติมและจะน าเสนอ
ที่ประชมุให้พิจารณาตอ่ไป 
 

นอกจากนี ้นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ชีแ้จงและขอให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจ เนื่องจากนางสวุิมล กฤตยา
เกียรณ์ เป็นกรรมการอยู่ในชดุมาตรฐานบญัชีของสภาวิชาชีพบญัชี และชุดมาตรฐานสอบ นอกจากนี ้บริษัทผู้สอบบญัชีก็
เป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสยีง  
 

นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบญัชีทุกคนใช้วิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานสอบ
เหมือนกนัหมด นอกจากนี ้บริษัทผู้สอบบญัชีจดัตัง้มาตัง้แต่ปี 2522 มีพนกังานประมาณ 400 กว่าคน มีผู้ ถือหุ้นที่มาจาก
บริษัทสอบบญัชีของ Big 4 เหมือนกนั และตวันางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์และเพื่อนร่วมงานอีกกว่า 10 คนก็เคยท างานกับ 
Big 4 มาก่อน หากผู้ ถือหุ้นไปดปูระวตัิของนางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ จะเห็นวา่ นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์มีประสบการณ์ใน
การตรวจบัญชีของบริษัทที่เข้าตลาดฯ เป็นจ านวนมาก นอกจากนี ้บริษัท Beauty ไม่ได้ตัง้อยู่ที่ต่างประเทศ แต่แค่ท า
ธุรกรรมกับต่างประเทศเท่านัน้ ถึงแม้จะมีบริษัทย่อยหรือร่วมในต่างประเทศ บริษัทผู้ สอบบัญชีก็มีบริษัท Nexia ที่อยู่
ตา่งประเทศที่จะสามารถขอข้อมลูได้อยูแ่ล้ว จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจในบริษัทผู้สอบบญัชี 
 

เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใดเพิ่มเตมิ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตประจ าปี 2562 ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติดงันี ้
 

มติ อนุมตัิแต่งตัง้ คุณสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ใบอนุญาตเลขที่ 2982 คุณนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ใบอนุญาตเลขที่ 7764 
และคณุสภุาภรณ์ มัง่จิตร ใบอนญุาตเลขที่ 8152 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับการรับรองจาก กลต. จาก
บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 โดยให้ผู้สอบบญัชี
คนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตตามรายนามนัน้ ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดัเป็นผู้มี
อ านาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้ปฏิบตัิ
หน้าที่แทนได้ และอนมุตัิคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,460,000 บาท (หนึง่ล้านสี่
แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้ 

 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 1,393,443,541 หุ้น 
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 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,393,442,441 99.9999 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 1,100 0.0001 

(3) งดออกเสยีง 0 0.00 

(4) บตัรเสยี 0 0.00 

 รวมจ านวนเสียง 1,393,443,541 100.00 

 
วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน 
 
ประธานฯ ได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ในปี 2562 กรรมการของบริษัทท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่มีจ านวน 3 ทา่น คิดเป็นอตัรา 
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ได้แก่  
 
1) นายวิบลูย์ พจนาลยั  ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 
2) ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์  ด ารงต าแหนง่กรรมการ  
3) นางสาวมณสธุาทิพ มลาอคัรนนัท์  ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการทัง้ 3 ท่านเป็นผู้มีสว่นได้เสียในการพิจารณาวาระนี ้ประธานฯ จึงขอ
เรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านออกจากห้องประชุม เพื่อความโปร่งใสในการด าเนินการประชุมในวาระนี ้และขอให้คณุสวุิน 
ไกรภเูบศ เป็นผู้ด าเนินการประชมุแทน  
 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ กลา่ววา่ ในการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบก าหนดออก
ตามวาระสามารถได้รับเลอืกกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่ตามเดิมได้อีก  
 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยดถูึงความเหมาะสม
ด้านคณุวฒุิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงที่ผา่นมาแล้ว ส าหรับนายวิบลูย์ พจนาลยั ซึง่ถกูเสนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ  
ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ และนางสาวมณสธุาทิพ มลาอคัรนนัท์ ซึง่ถกูเสนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่
ดีของบริษัท  บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ซึง่ได้แก่ นายวิบลูย์ พจนาลยั เป็นกรรมการอิสระ  
ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ เป็นกรรมการ และนางสาวมณสุธาทิพ มลาอัครนันท์ เป็นกรรมการ  ทัง้นี ้ที่ประชุม
คณะกรรมการได้มีมติในการประชุม ให้ก าหนดช่ือกรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดงักลา่วข้างต้น และเสนอให้ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมลูของผู้ที่
ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการดงัที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 
 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม ่ 
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มีผู้ ถือหุ้นสอบถามที่ประชมุวา่ คณุวิบลูย์ พจนาลยั เป็นกรรมการแล้วก่ีปี  
นายแพทย์สุวิน ไกรภเูบศ เรียนผู้ ถือหุ้นวา่ เข้าปีที่ 7 ตัง้แตบ่ริษัทเข้าตลาดฯ 
 

เมื่อไม่มีค าถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่
ครบก าหนดออกตามวาระ ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้
 

หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นได้ซกัถามเพิ่มเติม  
 

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

 

1)  นายวิบูลย์ พจนาลัย ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 
มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,393,443,541 หุ้น 
 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,393,443,541  100.00 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

(3) งดออกเสยีง 0 0.00 

(4) บตัรเสยี 0 0.00 

 รวมจ านวนเสียง 1,393,443,541  100.00 

 
2)  ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ด ารงต าแหนง่ กรรมการ 

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,393,352,541 หุ้น (โดยไมน่บัหุ้นของผู้มีสว่นได้
เสยี 1 ทา่น จ านวน 91,000 หุ้น) 
 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,393,352,541  100.00  

(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00  

(3) งดออกเสยีง 0 0.00 

(4) บตัรเสยี 0 0.00 

 รวมจ านวนเสียง 1,393,352,541 100.00 

  
3) นางสาวมณสุธาทิพ มลาอัครนันท์ ด ารงต าแหนง่ กรรมการ 

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,383,443,541 หุ้น (โดยไมน่บัหุ้นของผู้มีสว่นได้
เสยี 1 ทา่น จ านวน 10,000,000 หุ้น) 
 



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

หน้า 24 ของ 65 
 

 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,393,352,541 100.00 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

(3) งดออกเสยีง 0 0.00 

(4) บตัรเสยี 0 0.00 

 รวมจ านวนเสียง 1,393,352,541 100.00 

 
วาระที่  8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) 
ส่วนที่ ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจ านวน 1 ,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัทในอัตรา 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 5 บาทต่อหุ้นให้แก่ 
ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ต าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารซ่ึงเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 
จากใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออก
ทัง้หมดจ านวน 2,901,920 หน่วย 
 

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ในวาระนีผู้้ที่มีสว่นได้เสยีและไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ได้แก่ ดร.พีระพงษ์    กิติเวชโภ
คาวฒัน์ ดงันัน้ เพื่อให้การประชุมและการลงคะแนนเสียงในวาระนีม้ีความโปร่งใส ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ จึงมี
ความประสงค์จะออกจากห้องประชุม ประธานฯ ได้ขอให้ นายสรุพล เพชรกลงึ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้ ชีแ้จง
รายละเอียดในวาระนี ้
 

นายสรุพล เพชรกลึง  ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมต่อไปว่าโดยมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 
2559 ซึ่งอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจดัสรรให้แก่กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัท (ESOP Warrant-1) จ านวน 22,610,000 หนว่ย มีอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 5 
ปีนับจากวันที่ออกและเสนอใบแสดงสิทธิครัง้แรกปี 2560-2564 เพื่อใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทในอัตรา 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิต่อหุ้นสามญั 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 5 บาทต่อหุ้น ปัจจุบนัมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/
หรือพนักงานของบริษัทใช้ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ไปแล้วทัง้สิน้จ านวน 
6,868,535 หุ้น (หกล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพนัห้าร้อยสามสิบห้าหุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 30.38 ของจ านวนใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (ESOP Warrant-1) ทัง้หมด  
 

ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาที่ผา่นมามีพนกังานของบริษัทลาออก เป็นผลให้ปัจจุบนับริษัทมีใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจ านวนทัง้สิน้ 2,901,920 หน่วย ซึ่งบริษัทมี
นโยบายน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ดังกล่าวกลบัมาจัดสรรให้กับผู้บริหาร 
และ/หรือพนักงานของบริษัท เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีความส าคัญให้มีความตัง้ใจในการท างาน เพื่อสร้าง
ประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัท และมีความรู้สกึเป็นเจ้าขององค์กรและมีสว่นร่วมในความส าเร็จ และการเติบโตของบริษัท และ
สร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทในระยะยาว 
 

ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดอตัราในการได้รับสทิธิในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (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 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นสมควรให้มีมติอนุมัติการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกให้แก่ ดร. 
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ จ านวน 1,000,000 หน่วย (หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและ
เสนอขายทัง้หมด) โดยไม่คิดมลูค่า ซึ่งจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (ESOP Warrant-1) ท่ี ดร. 
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ได้รับจัดสรรเป็นไปตามอัตราการได้รับสิทธิในฐานะการด ารงต าแหน่งในระดับผู้ บริหาร 
กลา่วคือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท เพื่อใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทในอตัรา 1 
หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิต่อหุ้ นสามัญ 1 หุ้ น ในราคาใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ 5 บาทต่อหุ้ น โดยพิจารณาจากต าแหน่ง 
ประสบการณ์ อายงุาน ผลงาน และศกัยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ท าให้แก่บริษัท โดยหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ พร้อมทัง้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหลกัทรัพย์ไม่ดีไปกว่าหลกัทรัพย์ที่เสนอขายต่อพนกังานและ
เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 ทุกประการ โดยผ่านการพิจารณาถึงความเหมาะสม และมีมติ
เห็นชอบอนมุตัิจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนครัง้ที่ 2/2562 วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว 
เนื่องจาก ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ เป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถร่วมสร้างการเติบโต และมัน่คงให้กบับริษัท
ด้วยความทุม่เทมาอยา่งยาวนาน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. ปี 2554-2560 (7 ปี) ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัทโดยตลอดระยะเวลา 

7 ปีได้ปฎิบตัิงานในหน้าที่อยา่งทุม่เท และเต็มความสามารถ 
2. ปี 2561- ปัจจบุนั ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่

ฝ่ายการตลาด (CMO) และรักษาการต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายซพัพลายเซน (CSO) 
 
นอกจากนี ้ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ ได้ปฏิบตัิงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบอยา่งทุม่เทเสมอมา โดยในปี 2561 ได้วางกล
ยทุธ์ และแผนการด าเนินงานขยายตลาดตา่งประเทศโดยการน าสนิค้าเข้าจ าหนา่ยในตลาดตา่งประเทศจ านวนมากกวา่ 15 
ประเทศ เช่น สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่น า
สินค้าเข้าจ าหน่ายผ่านทาง Cross Border E- Commerce และช่องทางตลาดหลัก (General Trade) ที่ประกอบด้วย
ช่องทาง Offline และ Online ในตลาด Mainland China นอกจากนี ้ยังได้ก าหนดกลยุทธ์ และแผนการด าเนินงาน เพื่อ
สร้างความแข็งแกร่งให้ช่องทางการจ าหนา่ยภายในประเทศ ไมว่า่จะเป็นช่องทางร้านค้าปลกี ช่องทางสินค้าอปุโภคบริโภค 
และการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ (E-commerce) และยังเป็นก าลงัหลักที่ส าคัญในการน าพาบริษัทสู่ความเป็น 
“International Beauty & Health Business” ตามวิสยัทศัน์องค์กรที่วางเอาไว้ 
 
รายละเอียดการจดัสรรให้แก่ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ มีดงันี ้
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนที่ได้รับจดัสรร 

(หน่วย) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
ออกและเสนอขาย 

ดร. พีระพงษ์ กิตเิวชโภคาวฒัน์ 
กรรมการ และ 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1,000,000 4 
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นอกจากนี ้บริษัทขอเสนอรายละเอียดการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (ESOP Warrant-1) สว่น
ที่ได้รับคืนจากพนกังานท่ีลาออกที่จดัสรรให้กบัผู้บริหาร 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 านวนที่จดัสรร
ระหวา่งปีตอ่จ านวน

ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ทัง้หมด 

จ านวนคงเหลอืหลงัการ
จดัสรร 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 อนมุติัโดยที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรตลอดปี 2561 ทีผ่่ำนมำ 
**ปี 2562 จัดสรรจ ำนวน 2,611,700 หน่วย จำกส่วนที่ได้รับคืนจำกพนกังำนที่ลำออกทัง้หมดจ ำนวน 2,901,920 หน่วย 
(จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯส่วนทีไ่ดร้บัคืนจำกพนกังำนที่ลำออกคงเหลือต้นปี 2562 คือ 2,793,170 หน่วย รวมกบัจ ำนวน
ทีไ่ดร้บัคืนจำกพนกังำนทีล่ำออกระหว่ำงปีจ ำนวน 108,750 หน่วย) โดยแบ่งกำรอนมุติักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือ
หุ้นสำมญัของบริษัท (ESOP Warrant-1) เป็นดงันี้ 1) ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคำวฒัน์ กรรมกำรและรองประธำนเจ้ำหนำ้ที่
บริหำร จ ำนวน 1,000,000 หน่วย โดยที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 เป็นผูพิ้จำรณำอนมุติั และ 2) ผู้บริหำรและ/
หรือพนกังำนของบริษัทจ ำนวน 12 ท่ำนจ ำนวน 1,611,700 หน่วย ซ่ึงอตัรำส่วนกำรได้รับกำรจดัสรรของผูบ้ริหำร และ/หรือ
พนกังำนแต่ละรำยไม่เกินร้อยละ 5 โดยทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบริหำร เป็นผูพิ้จำรณำอนมุติั (ผูบ้ริหำร 12 ท่ำนมีทัง้ผูบ้ริหำร
และ/หรือพนกังำนใหม่ที่เข้ำเกณฑ์ได้รับจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงได้รับกำรจดัสรรครั้งแรก และเป็นผูบ้ริหำรและ/หรือ
พนกังำนที่ได้รับกำรปรับข้ึนต ำแหน่งจึงได้รับกำรจัดสรรเพ่ิมสดัส่วนตำมเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนดไว้)  ทั้งนี้ เป็นไปตำม
รำยละเอียดกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุน้สำมญัของบริษัท บิวตีค้อมมูนิตี ้จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงจดัสรร
ใหแ้ก่กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้ริหำร และ/หรือพนกังำนของบริษัท (ESOP Warrant-1)  
โดยจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีผู้บริหารและ/หรือพนกังานแต่ละรายของบริษัทได้รับมีจ านวนไม่เท่ากนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
ต าแหนง่ ประสบการณ์ อายงุาน ผลงาน และศกัยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ท าให้แก่บริษัท 
นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ แถลงต่อที่ประชุมเพื่อแจงรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัคุณสมบตัิของ ดร . พีระพงษ์ กิติเวชโภ
คาวฒัน์ โดย ดร.พีระพงษ์นัน้เป็นผู้ ที่มีส่วนร่วมกับการเจริญเติบโตของบริษัท ท่านได้เป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทเสมอมา
ตัง้แต่ช่วงเร่ิมต้นธุรกิจของบริษัท ท่านเป็นผู้ที่ให้ค าปรึกษาแก่บริษัทไม่วา่จะเป็นในด้านกลยทุธ์ต่างๆ การท า  branding ให้
อยูใ่นระดบัที่มีความ International มากขึน้อยา่งเช่นทกุวนันี ้ดร. พีระพงษ์ นัน้ถือวา่เป็นก าลงัส าคญัในการด าเนินงานของ
บริษัททัง้ปัจจบุนัและอนาคต  
 

ประธานฯ แถลงเพิ่มเติมเก่ียวกบั ดร.พีระพงษ์ กิติโภคาวฒัน์ ต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วย ดร. พีระพงษ์ เป็นทา่นผู้ที่ท างานให้
บริษัทมาอย่างยาวนาน อีกทัง้ยังทุ่มเทและเป็นก าลังส าคัญของบริษัท จึงขออนุญาตให้ท่านผู้ ถือหุ้ นทุกท่านใช้ข้อนี ้
ประกอบการพิจารณาอมมุตัิวาระการประชมุนี ้
 
ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม ่ 
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เมื่อไม่มีค าถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามญัของบริษัท (ESOP Warrant-1) สว่นท่ีได้รับคืนจากพนกังานท่ีลาออกจ านวน 1,000,000 หนว่ย โดยไม่คิดมลูค่าเพื่อ
ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทในอตัรา 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิตอ่หุ้นสามญั 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 5 บาท
ตอ่หุ้นให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ ต าแหนง่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึง่เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท 
จากใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนกังานที่ลาออกทัง้หมด
จ านวน 2,901,920 หนว่ย ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติดงันี ้
 
มติ ที่ประชมุมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี

สทิธิลงคะแนน แต่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
ออกเสียงคดัค้านการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ถือว่าที่ประชุมมีมติไม่อนุมตัิการจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจ านวน 
1,000,000 หน่วยโดยไมค่ิดมลูค่าให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ซึ่งเป็นกรรมการที่เ ป็นผู้บริหารของบริษัท 
โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 1,393,352,541 หุ้น (โดยไม่นบัหุ้นของผู้มีสว่น
ได้เสยี 1 ทา่น จ านวน 91,000 หุ้น) 

 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,237,262,422 88.7975 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 156,065,119  11.2007 

(3) งดออกเสยีง 25,000  0.0018 

(4) บตัรเสยี 0 0.0000 

 รวมจ านวนเสียง 1,393,352,541 100.0000 
 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 
 
ไมม่ีผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใดตอ่ที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามค าถามที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินกิจการของบริษัท 
โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้ 
 
1. ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัรายงานประจ าปี 2561 หน้าที่ 129 ว่าด้วยเร่ืองต้นทุนการขายและก าไรขัน้ต้น โดยมี

เนือ้ความระบถุึงการจ าหน่ายสินค้าใน Modern Trade โดยบริษัทจะถกูคิดค่าวางสินค้าและมีการแบ่งสว่นแบ่ง
การขายที่อตัรา 25-40% แตใ่นขณะเดียวกนัรายงานแจ้งวา่การขายลกัษณะนีเ้ป็นการขายขาด ดงันัน้ถ้าหากการ
ขายลกัษณะนีเ้ป็นการขายขาด สว่นแบง่ที่บริษัทจะต้องได้รับจ านวน 25-40% ที่ ทางบริษัทได้รับตอนไหนอยา่งไร
นางสาวศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ชีแ้จงแก่ผู้ ถือหุ้นว่าการขายลกัษณะนีเ้ป็นการขายขาด โดยบริษัทจะคิดค่า
ส่วนแบ่ง 25-40% เช่นว่านัน้ในขณะซือ้ขายในรูปแบบของส่วนลดค่าสินค้าแก่คู่ค้า โดยบริษัทจะไม่มีภาระกับ
คลงัสนิค้าคงเหลอืที่ถกูจ าหนา่ยออกไปแล้วจึงเป็นลกัษณะของการขายขาด 



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

หน้า 28 ของ 65 
 

2. ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงเร่ือง Cross Border ที่มีการพดูถึงคลงัสนิค้าทณัฑ์บน การขายลกัษณะนีเ้ป็นการขายขาดหรือ
เป็นการฝากขายหรืออยา่งไรรบกวนชีแ้จง 

 นางสาวศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ชีแ้จงแก่ผู้ ถือหุ้นวา่การขายในลกัษณะคลงัสนิค้าทณัฑ์บนนีเ้ป็นการขายขาด 
บริษัทจะขายสนิค้าให้แก่คูค้่า โดยคูค้่ามีภาระหน้าที่ท่ีจะบริหารสนิค้าในคลงัดงักลา่วเอง 

 สบืเนื่องจากค าถามเดิม ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่าหากเป็นการขายขาดเช่นวา่นัน้ งบดลุของสิน้ปี 2561 ท่านผู้
ถือหุ้นสงัเกตวุา่ตวัเลขในสว่นสนิค้าคงเหลอื (Inventory) มีอตัราที่สงูนัน้มีสาเหตวุา่จากอะไร 
นางสาวศิริการย์ พัฑฒวิีระนนท์ ชีแ้จงแก่ผู้ ถือหุ้นวา่หากทา่นผู้ ถือหุ้นเทียบอตัราสนิค้าคงเหลอืในระยะเวลา 5 
ปี จะสงัเกตวุา่ระยะเวลาของสนิค้าคงเหลอืเฉลีย่อยูท่ี่ 116 วนั โดยในปี 2560 เป็นปีที่ระยะเวลาสนิค้าคงเหลอืนัน้
อยู่ที่ประมาณ 90 วนั ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ไม่ปกติเนื่องจากในปีนัน้เป็นช่วงที่บริษัทขาดแคลนสินค้าในคลงั จึงท า
ให้ระยะเวลาสินค้าในคลงันัน้สัน้กว่าปกติ ดงันัน้หากในปี 2561 ท่านผู้ ถือหุ้นเห็นว่าระยะเวลาสินค้าในคลงันัน้
สงูขึน้กว่าปี 2560 นัน้จึงไม่ใช่เร่ืองผิดปกติ จ านวนสินค้าคงเหลือนัน้ยงัคงอยู่ในระดบัที่น่าพึงพอใจ และกล่ าว
ตอ่ไปอีกวา่ในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงเทศกาลหรือช่วงเวลาที่จะมีการออกสนิค้าตวัใหม ่ทางบริษัทจึงมีแผน
ที่จะสต๊อคสนิค้าไว้ลว่งหน้า เพื่อเตรียมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแตล่ะช่วงเวลา บริษัทยงัขอยืนยนั
ตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่สนิค้าคงเหลอืนัน้ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจ 
 

3. ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัประเด็น Cross Border ที่ดร. พีระพงษ์ได้มีการชีแ้จงในสว่นของ ผู้แทนจ าหนา่ย ร า ย
ยอ่ย ที่แตเ่ดิม ผู้แทนจ าหน่ายรายยอ่ย เหลา่นีจ้ะเข้ามาซือ้สินค้าของบริษัทและน าเข้าไปขายต่อในตลาดของเขา 
แตเ่นื่องด้วยประเทศจีนมีมาตราภาษีน าเข้า ดงันัน้บริษัทจึงมีนโยบายที่จะท าให้ ผู้แทน จ าหน่ายรายย่อย เหลา่นี ้
เป็น Official Distributor โดยให้น าไปขายในเว็บไซต์ของจีนโดยตรง ผู้ ถือหุ้ น  จึงค าถามว่า ระหว่าง Official 
Distributor กบั Non-official distributor ตวัแทนจ าหนา่ยประเภทไหนที่ให้ Gross Profit Margin มากกวา่กนั 
นางสาวศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ชีแ้จงแก่ผู้ ถือหุ้นว่าหากเทียบในเร่ืองของ Gross Profit Margin นัน้ การขาย
สินค้าแก่ Official Distributor นัน้จะได้ Gross Profit Margin ในอตัราที่ต ่ากว่าผู้แทนจ าหน่ายรายย่อย ท่ีจะหิว้
สนิค้าไปขายแบบรายยอ่ย เนื่องจากการท าสญัญากบั Official Distributor นัน้ บริษัทจะมีการให้สว่นลดแก่คู่ค้า
เนื่องจากคูค้่านัน้ซือ้เป็นจ านวนเยอะและเป็นการผกูมิตรทางการค้า อยา่งไรก็ตาม แม้ในขณะนีก้ารขายสินค้าแก่
คู่ ค้ าที่ เป็น  Official Distributor จะมีGross Profit Margin ที่ ต ่ ากว่า  แต่ ในระยะยาวจะเป็นการขายที่ มี
ประสิทธิภาพมากกว่า เนื่องจากเราสามารถควบคุมการขายและได้ข้อมูลในสัง่ซือ้ที่ชัดเจนกว่ากับการขายแก่
ผู้แทนจ าหน่ายรายยอ่ย รวมทัง้เป็นการป้องกนัต่อปัญหาในอนาคตไมว่่าจะเป็นเร่ืองสินค้าปลอมหรือการขายตดั
ราคากันในกลุ่มผู้ ค้ารายย่อย บริษัทจึงเห็นว่าในแง่ของการบริหารการขายในลักษณะนีเ้ป็นการขายที่มี
ประสทิธิภาพในระยะยาวมากกกวา่ 
 

4. ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าจากมุมมองของบริษัท บริษัทเห็นผู้ แทนจ าหน่ายรายย่อยที่หิว้สินค้าไปขายสดุท้ายจะถูก 
Official Distributor แย่งการขายหรือถูกมาตราทางภาษีของประเทศนัน้ๆโจมตีจนหายไปเอง  หรือบริษัทคิดว่า 
Official Distributor กบัผู้แทนจ าหนา่ยรายยอ่ย จะสามารถอยูคู่ก่นัในตลาดได้ตอ่ไป 
 
นางสาวศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ชีแ้จงแก่ผู้ ถือหุ้ นว่าด้วยการที่บริษัทเร่ิมที่จะมี Traditional Trade หรือ 
Official Distributor จึงท าให้เกิดกลไกลการตลาดที่จะท าให้ราคาสนิค้านัน้อยูใ่นอตัราที่คงที่และเป็นท่ียอมรับใน
ตลาด แต่ไม่เป็นนโยบายที่จะโจมตีผู้แทนจ าหนา่ยรายยอ่ยของบริษัท เพราะยงัมีผู้ ค้ารายย่อยที่ยินดีที่จะท าตาม
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มาตราภาษีของประเทศนัน้ๆ และประสงค์ที่จะด าเนินธุรกิจขายสินค้าของบริษัทต่อ โดยผู้ ค้ารายย่อยประเภทนี ้
สามารถที่จะซือ้สินค้าจาก Offcial Distributor และน าไปจ าหน่ายต่อได้ดังเดิม บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนา
กิจการโดยไม่ละทิง้คู่ค้ารายเดิม โดยนโยบาย Cross Border นีจ้ะเป็นนโยบายที่ทกุฝ่ายจะได้รับผลประโยชน์โดย
ที่ไมต้่องมีการแขง่ขนัในเร่ืองราคา 
 

5. ผู้ ถือหุ้นสอบถามจดัสรรผลก าไรของบริษัท เนื่องจากที่สงัเกตบุริษัทนัน้ลงทนุไมม่ากเมื่อเทียบกบัผลก าไร ซึง่เทียบ
เป็นประมาณ 10% ของผลก าไร โดยที่ผา่นมาบริษัทก็จะเอาผลก าไรท่ีเหลอืมาเป็นเงินปันผลทัง้หมด จนกระทัง่ปี
ที่แล้วที่บริษัทมีนโยบายซือ้หุ้นคืนด้วยวงเงินท่ีสงูพอสมควร ในขณะที่ความเป็นจริงกลบัไมค่อ่ยซือ้ จึงอยากทราบ
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณานโยบายเร่ืองการซือ้หุ้นคืน ค าถามที่สองคือแนวทางการจ่ายเงินปันผลในอนาคตวา่จะ
มีแนวทางจ่ายปันผลแบบเดิมไหม 
นายสุรพล  เพชรกลึง จึงชีแ้จ้งถึงหลกัเกณฑ์การซือ้หุ้นคืน ซึง่บริษัทนัน้ได้ด าเนินการซือ้หุ้นคืนตามหลกัเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยตลาดก าหนดให้ซือ้หุ้นคืนได้ภายใน 6 
เดือนแรกนับจากเร่ิมโครงการ โดยซือ้หุ้ นคืนไปประมาณ 100 ล้านบาทราคาได้มีการปรับตัวสะท้อนผล
ประกอบการท่ีควรจะเป็นแล้ว สว่นประเด็นที่ 2 ว่าในอนาคตบริษัทจะมีนโนบายการจ่ายปันผลยา่ง และจะมีการ
ซือ้หุ้ นคืนอีกไหม การด าเนินการดังกล่าวนัน้ต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามกฎของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สว่นนโยบายการจากเงินปันผลนัน้ บริษัทมีนโยบายหลกัคือ
จะต้องจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของผลประกอบการซึ่งที่ผ่านมาบริษัทนัน้ได้มีการจ่ายเงินปันผลมาใน
อตัราประมาณ 90% 
 

6. ผู้ ถือหุ้ นสอบถามเก่ียวกับประเด็นเงินปันผลที่ว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของผล
ประกอบการจึงอยา่งทราบวา่แนวโน้มจะมีเพิ่มขึน้หรือลดลงมากน้อยเพียงใด 
นายสุรพล  เพชรกลึง ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลต้องมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาหลกัๆ
ประมาณ 2 หลักเกณฑ์ โดยหลักเกณฑ์แรกคือ ต้องพิจารณาเงินทุนส ารองว่าบริษัทนัน้มีพอเพียงหรือไม ่
หลกัเกณฑ์ที่ 2 คือต้องพิจารณายอดก าไรสะสมวา่มีอยู่ในจ านวนที่พอหรือไม่  โดยบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปัน
ผลได้เกินกวา่ยอดก าไรสะสมของบริษัท  

เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานฯ จึงกลา่วปิดการประชมุในเวลา 16.25 น. 
 
 

(พลโทเผด็จ จารุจินดา) 
ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชมุ 

 

  

                  (นางดารณี ปะเถตงั) 
                     เลขานกุารบริษัท 
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รายงานประจ าปี 2562 
น าส่งในรูปแบบ QR CODE 
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ส าเนางบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

ในรูปแบบ QR CODE 
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

1. รศ.ดร.วิชิต อู่ อ้น เสนอเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
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การศึกษา ปริญญาตรี วทบ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ปริญญาโท วทบ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาเอก DBA. (Marketing) The University of Sarasota, USA 

ปริญญาเอก D.I.B.A – Nova Southeastern University, Florida, USA 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท 

การถอืหุ้นในบริษัท -ไมม่ี- 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี (25 เมษายน 2560 - 26 สงิหาคม 2563) 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่น กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน 

ไมม่ี 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

คณบดีวิทยาลยับณัฑติศกึษาด้านการจดัการ (Graduate College of Management) 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่น 
ที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไมม่ี 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 
5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา การท างาน 

2560-ปัจจบุนั 

2556-ปัจจบุนั 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. บิวตี ้คอมมนูิตี ้

- คณบดวีิทยาลยับณัฑิตศกึษาด้านการจดัการ (Graduate College of 
Management) มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2562 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของบริษัท 5 ครัง้จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 5 ครัง้จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่ารศ.ดร.วิชิต อู่อ้น  มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญั ติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพฒันาบริษัท
ได้ จึงเห็นสมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

 

    



สิง่ที่สง่มาด้วย 4 

หน้า 33 ของ 65 
 

1. รศ.ดร.วิชิต อู่ อ้น เสนอเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ (ต่อ) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

-  ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย ไมม่ี 

-  ความสมัพนัธ์กบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา ไมม่ี 

-  กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 

-  ผู้ให้บริการทางวชิาชีพของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา ไมเ่ป็น 

-  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัยะส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 

-  ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท ไมม่ี 

 

 

 
  



สิง่ที่สง่มาด้วย 4 
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2. พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ เสนอเป็นกรรมการอิสระ 

 

 

 

อาย ุ 53 ปี 

การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

-  วิทยาลยัการทพับกชดุที่ 58 

-  นกักฎหมายภาครัฐ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปี 2552 

การถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ี  

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี ( 25 เมษายน 2561 - 26 สงิหาคม 2563 ) 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่น กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน 

ไมม่ี 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

ไมม่ี  

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่นที่อาจท า
ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมม่ี 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี
ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ กำรท ำงำน 

2560 – ปัจจบุนั 

2560 – ปัจจบุนั 

2559 – ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

2554 – ปัจจบุนั 

นายทหารปฎิบตัิการพิเศษ กรมการสารวตัรทหารบก 

หวัหน้าแผนกกฎหมาย อาร์มี่ยไูนเต็ด 

ผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชิกสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ   

คณะกรรมการอ านวยการ การคดีฯกองทพับก 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. บิวตี ้คอมมนูติี ้

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2562 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของบริษัท 5 ครัง้จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 5 ครัง้จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

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

 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 4 
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2. พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ เสนอเป็นกรรมการอิสระ (ต่อ) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

-  ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย ไมม่ี 

-  ความสมัพนัธ์กบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา ไมม่ี 

-  กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 

-  ผู้ให้บริการทางวชิาชีพของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา ไมเ่ป็น 

-  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัยะส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 

-  ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท ไมม่ี 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 4 

หน้า 36 ของ 65 
 

3. นายแพทย์สุวิน ไกรภเูบศ เสนอเป็นกรรมการ 

 
 

อาย ุ 52 ปี 

การศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตร
กรรมการ 

-  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท 

-   หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 18 (วตท.18)  

-      หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู Global Business Leader Program (GBL) จาก Lead Business Insitute  

-      หลกัสตูร Chief Transformation Officer : CTO Course ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

การถอืหุ้นในบริษัท จ านวน  285,736,000 หุ้น  

คิดเป็น 9.54 % ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด ณ วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

3 ปี (25 เมษายน 2560 - 26 สงิหาคม 2563) 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการ
อื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน 

ไมม่ี 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

ไมม่ี 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการ
อื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

ไมม่ี 

ประสบการณ์การท างานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ กำรท ำงำน 

2561 – ปัจจบุนั 

2560 – 2561 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ บมจ. บิวตี ้คอมมนูิตี ้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ/รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์
และจดัซือ้ บมจ. บิวตีค้อมมนูิตี ้

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
ปี 2560 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของบริษัท 5 ครัง้จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นวา่นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ใน
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพฒันาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตัง้
เป็นกรรมการของบริษัท 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 5 
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ค านิยามกรรมการอิสระ 
ของ 

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึง่มีมาตรฐานเทียบเท่ากบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

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

(2)  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงานลกูจ้างพนกังานท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทเว้นแต่จะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่  2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วนีไ้มร่วมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท 

(3)  ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดาคูส่มรสพี่
น้องและบุตรรวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(4)  ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทบริษัทใหญ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมี

นยั1 หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทเว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือ
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงินด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืมค า้ประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ินรวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ
คู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้าน
บาทขึน้ไปแล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการ
ที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยวา่ด้วยการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าวให้นบัรวมภาระหนีท้ี่
เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

 

                                                 
1 ผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หมายความวา่ ผู้ ถือหุ้นในบริษัทเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท และการถือหุ้นดงักลา่วให้นบั

รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
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(5)  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยูเ่ว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

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

(7)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็นผู้ ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(8)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(9)  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

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

 เขียนที…่…………………………………......…………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 

(1) …………………………………….…......………..…………อาย…ุ……........…ปี อยูบ้่านเลขท่ี……….......………. 

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

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

(2) …………………………………….…......………..…………อาย…ุ……........…ปี อยูบ้่านเลขท่ี……...........……… 

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

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

 (3) …………………………………….…......………..…………อาย…ุ…….......…ปี อยูบ้่านเลขท่ี..……...........……. 

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

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

 

 

บิวตี ้คอมมนูิตี ้ 

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขที ่

หน้า       1       ของจ านวน      2      หน้า 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ข้าพเจ้าในการประชุมผู้จองหุ้น/การประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั/วิสามญัครัง้ที่ ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 27 สงิหาคม 
2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุคริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการคริสตลัดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) 
เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

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

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

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

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

 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุม  และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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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………………….…..........…….. หรือ 

 

 

บิวตี ้คอมมนูิตี ้

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขที ่

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

หน้า       1       ของจ านวน      8      หน้า 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้จองหุ้น/การ
ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั/วิสามญัครัง้ที่ ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 27 สงิหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุคริสตลับอลรูม 1, 2 
อาคารอี ชัน้ 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์  (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 2563 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง  

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วนัที่  

31 ธันวาคม 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลการ 

ด าเนินงานประจ าปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 

หน้า       2       ของจ านวน      8      หน้า 
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2563 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

คา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัท 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

คา่ตอบแทน โบนสักรรมการ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของกรรมการ  

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2563 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ช่ือกรรมการ รศ.ดร.วิชิต อู่ อ้น 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ นายแพทย์สุวนิ ไกรภเูบศ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
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วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้ 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 าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
 

ในการประชุมผู้จองหุ้น/การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั/วิสามญัครัง้ที่ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 27 สงิหาคม 2563 เวลา 13.30 
น. ณ ห้องประชุมคริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการคริสตลัดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม 
แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

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

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

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

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

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

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

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

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

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

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

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

วาระท่ี………………….เร่ืองเลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

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

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

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

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

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

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

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

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

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

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

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

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

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

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

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

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

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

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

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

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

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

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

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

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

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

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

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

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

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ 

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

เขียนที…่……………………………………………. 

วนัท่ี……….เดือน………………….พ.ศ…………… 

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

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

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั…………………….…………………………... 

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท….…………………………..……………………………..…………………จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม……………....……...หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………………..……เสยีงดงันี ้

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

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

(2)  ขอมอบฉนัทะให้ 

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

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

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

หรือ 

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

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

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

หรือ 

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

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

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

บิวตี ้คอมมนูิตี ้

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขท่ี 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม 
ผู้ จองหุ้น/การประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครัง้ที่  ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
คริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการคริสตลัดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นีด้งันี ้

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

 มอบฉนัทะบางสว่นคือ 

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

หุ้นบริุมสทิธิ………….หุ้นและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้…………….เสยีง 

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

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 
2563 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

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

 

หน้า       2       ของจ านวน      7      หน้า 



สิง่ที่สง่มาด้วย 6 

หน้า  51 ของ 65 
 

 

วาระที่  4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2563 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

คา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัท 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

คา่ตอบแทนโบนสักรรมการ  

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของกรรมการ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2563 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
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การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ช่ือกรรมการ รศ.ดร.วิชิต อู่ อ้น 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ นายแพทย์สุวนิ ไกรภเูบศ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
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.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้                      
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2.  หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะคือ 

(1)  หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

(2)  หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3.  ผู้ ถือหุ้ นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท…………………………………………………จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมผู้จอง
หุ้น/การประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั/วิสามญัครัง้ทีประจ าปี 2563 ในวนัที่ 27 สงิหาคม 2563 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชมุคริสตลับอล
รูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการคริสตลัดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

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

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

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

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

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

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

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

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

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

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

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

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

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

 

 

บิวตี ้คอมมนูิตี ้ 
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 วาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (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 ……………………………………………………………………………. 
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เอกสารและหลกัฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1  บุคคลธรรมดา 

แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพของเจ้าของบตัร หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ทัง้นี ้บตัรใดๆ ดงักลา่วทัง้หมด ต้องยงัไมห่มดอายกุารใช้งาน 

1.2  นิติบุคคล 

(1)  ผู้แทนนิติบคุคลแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผู้แทนนิติบคุคล 

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

2. การมอบฉันทะ 

 แนะน าให้ใช้ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และระบกุารออกเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ 

 ในวนัจดัประชมุ บริษัทได้จดัให้มอีากรแสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบ/ได้รับมอบฉนัทะ 

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

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

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

(3)  ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

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

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

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

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

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

(2)  ผู้ รับมอบฉนัทะน าสง่ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจที่ผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศมอบอ านาจให้คสัโตเดียนเป็นผู้ลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร 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 าส่งส าเนาหนงัสือยืนยนัหรือส าเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคสัโตเดียน ซึ่งรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีได้รับมอบอ านาจของคสัโตเดียน 

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

3. การมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี  ้โดยบริษัทขอแนะน าให้ใช้หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ซึง่ทา่นสามารถระบกุารออกเสยีงลงคะแนนได้อยา่งชดัเจน 

1. รศ.ดร. วิชิต อูอ้่น  ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

2. พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวาลย์  ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

3. นายวิบลูย์ พจนาลยั  ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานที่เก่ียวข้องตามข้อ 1. หรือข้อ 2. มายงับริษัทเพื่อ
ตรวจสอบก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

4. อื่นๆ 

กรณีผู้ เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ หรือช่ือสกุล โปรดแสดงส าเนาหลกัฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 
และลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
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ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอสิระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอสิระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

 

 

 

 

 

1.   รศ.ดร. วิชิต อู่ อ้น 

ต าแหนง่       กรรมการอิสระ 

อาย ุ        53 ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี  30/122  สคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  10230 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2563 และวาระที่  7 เร่ือง พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออก
ตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน เน่ืองจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี ้และได้รับ
การพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง) 

 

 

 

 

 

 

 

2. พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ 

ต าแหนง่   กรรมการอิสระ 

อาย ุ        53 ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี 459/8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2563 และวาระที่  7 เร่ือง พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออก
ตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน เน่ืองจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี ้และได้รับ
การพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง) 

 

 

 

 

 

 

 

34. นายวิบูลย์ พจนาลัย 

ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

อาย ุ      44 ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี 268 ซ.พฒันาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2563) 
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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 ้สิทธิของบุคคลดงักลา่วย่อมไม่ได้
รับผลกระทบ แม้ว่าทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัประชุมผู้
ถือหุ้นจะมีข้อมลูที่เปลีย่นแปลงไปแล้ว 

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

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

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

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

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

อนึ่ง กรรมการผู้ออกตามวาระนัน้อาจแต่งตัง้ให้เข้า
รับต าแหนง่อีกครัง้ก็ได้ 

ข้อ 25. บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 

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

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ
พนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้ รับเลือกตัง้เป็น
กรรมการในอนัที่จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์
ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

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

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

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

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือ
หลายคน  ป ฏิบัติ งานอย่างใดอย่างหนึ่ งแ ทน
คณะกรรมการก็ได้ 

หมวด 5 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

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

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่าง
น้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ การประชมุเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า 
“ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักลา่วให้จดัให้
มีขึน้ภายในสี่  (4) เดือนภายหลังวันสิน้สุดรอบปี

บัญชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นๆ ให้
เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

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

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

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

ข้อ 43. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไมน้่อยกว่า
ยี่สบิห้า (25) คนหรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้
ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่า
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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 นนัน้มิใช่ เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนังสือนดัประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบั
วา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

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

(1) จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 

(2) ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 

(3) ครัง้ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้า
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

หนังสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธาน
กรรมการหรือผู้ ที่ประธานก าหนด ณ สถานที่ที่
ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ  

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

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

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

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

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

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ือง
ใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ ผู้ ถือหุ้นคนนัน้จะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออก
เสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

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

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมด
หรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชน
อื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(3) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้
เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่
ส าคญั 

(4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ
ของบริษัท 

(5) การรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ
ข้อบงัคบัของบริษัท 

(7) การเพิ่มทนุ และการลดทนุของบริษัท 

(8) การออกหุ้นกู้  

(9) การควบบริษัท หรือการเลกิบริษัท 

(10) เร่ืองอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 49. กิจการอนัที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพงึกระท า 
มีดงันี ้

(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอ
ต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทใน
รอบปีที่ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของ
บริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ และก าหนดคา่ตอบแทน 

(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 

(6) กิจการอื่นๆ 

หมวด 8 เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ข้อ 55. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก
ก าไร ในกรณีนีบ้ริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้าม
มิให้จ่ายเงินปันผล 

ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของ
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณี
ที่มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

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

ข้อ 56. 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 านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ 
(10) ของทนุจดทะเบียน 

นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจจะ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นลงมติให้จัดสรรเงินทุน
ส ารองอื่น ตามที่ เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
ด า เ นิ น กิ จ ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท ด้ ว ย ก็ ไ ด้



สิง่ที่สง่มาด้วย 9 

หน้า 63 ของ 65 
 

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นแล้ว 
บริษัทอาจโอนทนุส ารองอื่น ทนุส ารองตามกฎหมาย 
และทุนส ารองส่วนล า้มูลค่าหุ้ นตามล าดับ เพื่อ
ชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 

หมวดที่ 10 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

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

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

ข้อ 64. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ห้ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้ สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ
ตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และ
เอกสารแสดงข้อมลูประกอบรายงานดงักลา่ว 

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

ข้อ 66. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดุลและ
บัญ ชีก าไรขาดทุนของบ ริษัท พ ร้อมทั ง้ปัญหา
เก่ียวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบ

บัญชีต่อผู้ ถือหุ้ น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

ผู้ สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ของบริษัท 

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

ผู้สอบบญัชีต้องท ารายงานเก่ียวกบังบดลุและบญัชี
ก าไรขาดทนุตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบญัชีเพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้ นและต้อง
แถลงในรายงานเช่นว่านัน้ด้วยว่างบดลุนัน้ได้จดัท า
ขึน้โดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จ ริงและ
ถกูต้องของบริษัทหรือไม ่
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แผนที่สถานที่ประชุม 

ห้องประชมุคริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) 
เลขที่ 1420/1 ถนนประดษิฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 

บริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน) จะใช้ข้อมลูในแบบสอบถามฉบบันีเ้พื่อวตัถปุระสงค์ในการป้องกนัความ
เสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 19 (“COVID-19”)  
 
 

ช่ือ-สกลุ............……………..……………………………………….หมายเลขโทรศพัท์..............................……………. 
 
1. ทา่นมีไข้ ≥37.5°C หรือไม?่ 
 

2. ทา่นมีอาการดงัตอ่ไปนี ้หรือไม่?  
   - ไอ  
 - เจ็บคอ 

- น า้มกูไหล 
- เหน่ือยหอบ 
  

3. ทา่นมีประวตัิการเดินทางมาจากตา่งประเทศ ท่ีมีการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019ใน 14 วนัท่ีผา่นมาหรือไม ่
            ใช่  จากประเทศ / พืน้ท่ี : …………………………………………………………………………….    
            ไมใ่ช่  
 

4. ทา่นมีประวตัิสมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยที่ต้องสงสยัโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม?่   

 
 

หมายเหตุ : หากพบวา่คณุมีไข้ ≥37.5 °C หรือมีอาการอยา่งใดอย่างหนึง่ตามที่บริษัทฯระบไุว้ ขอให้คณุมอบฉนัทะแก่
กรรมการอิสระของบริษัทฯด้วยการกรอกและสง่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯแทนการเข้าร่วมประชมุ
และเดินทางกลบัพร้อมปฏิบตัิตามค าแนะน าของประกาศกองควบคมุโรคกระทรวงสาธารณสขุ 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลูข้างต้นท่ีข้าพเจ้าให้กบับริษัทเป็นความจริงทกุประการ  
 

                                                               ลงนาม/Signed______________________________________ 
                                                                                       (                                                                  ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส าหรับเจ้าหน้าที่บริษัท /For the officer 
               ไมเ่ข้าขา่ยต้องสงสยัวา่เป็น COVID-19  
               มีเหตอุนัควรสงสยัวา่เป็น COVID-19 
เจ้าหน้าที่ลงนาม/Signed______________________________________ 

 

       ใช่      ไมใ่ช่  

 

       ใช่      ไมใ่ช่  

       ใช่      ไมใ่ช่  

       ใช่     ไมใ่ช่  

       ใช่      ไมใ่ช่  

       ใช่      ไมใ่ช่  


