
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 
บริษัท บวิตี ้คอมมูนิตี ้จ ากัด (มหาชน) 

วันอังคารที ่27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 
 

ณ หอ้งประชมุครสิตลับอลรูม 1, 2 อาคารอ ีชัน้ 2 โครงการครสิตลัดีไซนเ์ซ็นเตอร ์(CDC)  
เลขท่ี 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 

 

 

บรษิัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 10/915 ซอยนวลจนัทร ์34 แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศพัท ์02-9460700-6  แฟกซ ์02-9461571  เวบ็ไซต ์www.beautycommunity.co.th 

http://www.beautycommunity.co.th/
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วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

ส่ิงที่แนบมาดว้ย  

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1)  

2.  รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR CODE (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2) 

3.  ส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัปีสิน้สุด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR 
CODE (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3)  

4.  ขอ้มลูของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4)  

5.  ค านิยามกรรมการอิสระ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5) 

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

7.  เอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชมุ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 7)  

8.  ขอ้มลูเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ได้ใชข้อ้มูลดังกล่าวใน
กรณีที่ประสงคจ์ะเลือกกรรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8)  

9.  ขอ้บงัคบัของบรษิัทในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 9)  

10.  แผนท่ีสถานท่ีประชมุ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 10)  

11 แบบสอบถามขอ้มลูสขุภาพ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 11) 

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี  ้จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติใหเ้ชิญประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการ
ครสิตลัดีไซนเ์ซ็นเตอร ์(CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 โดยเปิดให้
ลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 11.00 น.  

โดยบริษัทไดป้ระกาศใหท้ราบถึงก าหนดการประชุมผู้ถือหุน้และวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตัง้แต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และเพื่อการปฏิบัติใหเ้ป็นไป
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 พรอ้มทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุม ฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษบนเว็บไซตข์องบริษัท (www.beautycommunity.co.th) เป็นการล่วงหนา้ 
ตัง้แต่วนัท่ี 26 มีนาคม 2564 เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหนา้อย่างเพียงพอก่อนที่จะ
ไดร้บัขอ้มลูในรูปแบบเอกสารจากบรษิัท  

คณะกรรมการจึงก าหนดใหม้ีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

http://www.beautycommunity.co.th/
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วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เลขานกุารท่ีประชมุไดจ้ดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 27 สิงหาคม 2563 
โดยไดจ้ัดส่งให้ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์  ภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนด และไดม้ีการเผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบริษัท ส าเนารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 ดงักล่าวปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีความเห็นเป็นเอกฉนัทว์่า ท่ีประชมุผูถื้อหุน้สมควรรบัรอง
รายงานการประชมุฉบบัดงักล่าว  

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 
2564 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

 บรษิัทจดัใหม้ีรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี  2563 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 2564 ปรากฏ
อยู่ภายใตห้ัวข้อเรื่อง “การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์/ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน/การจัดการ/
โครงการในอนาคต” ตามรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งปรากฎตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นเป็นเอกฉันทว์่า ควรรายงานผลการด าเนินงาน
ของบรษิัทประจ าปี 2563 และแผนงานท่ีจะด าเนินการในปี 2564 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ  

ทัง้นี ้วาระนีเ้ป็นการรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติแต่อย่างใด 

วาระที ่3  พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามนัยของมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคับของ
บริษัทขอ้ 63 ซึ่งก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดร้บัการ
ตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งสรุป
สาระส าคญัไดด้งันี ้
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(หน่วย: บาท) 

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
สินทรพัยร์วม 1,082,255,326.04 
หนีสิ้นรวม 234,352,146.85 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัท 847,903,179.19 
รวมรายได ้ 786,833,598.56 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได ้ (119,931,611.88) 
ก าไรสทุธิ (104,881,857.38) 
ก าไรต่อหุน้ (0.04) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งน า้หนกั (หุน้) 2,994,193,535 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและมี
ความเห็นเป็นเอกฉนัทว์่า สมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ดงักล่าว ซึ่งเป็นการรายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึน้ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา ท่ีไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรอง
โดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ 

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4  พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยค านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในระยะยาวเป็น
ส าคญั ทัง้นี ้บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 55 ซึ่งหา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก
เงินก าไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล  

ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 104,881,857.38 บาท (หนึ่งรอ้ยส่ีลา้นแปด
แสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดรอ้ยหา้สิบเจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค)์ ส่งผลใหบ้ริษัทไม่อาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ
หุ้นได้ บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 และงดการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการ
ด าเนินงาน เนื่องจากบริษัทมีเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 30,226,100 บาท (สามสิบลา้นสองแสนสองหมื่นหก
พนัหนึ่งรอ้ยบาทถว้น) ซึ่งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 302,261,000 บาท 
(สามร้อยสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  ครบเรียบร้อยแล้ว  ตามนัยของมาตรา 116 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 58 ซึ่งก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นเป็นเอกฉันทว์่า สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หุน้อนมุตัิงดการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  
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โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5  พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ก าหนดว่าบ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแลว้แต่ที่ประชุมผูถื้อหุ้นจะ
ก าหนด และกรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอื่น ตามขอ้บังคบัหรือตามที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง
ก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามขอ้เสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครัง้ที่ 
1/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 โดยไดก้ลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ 
แลว้ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. เสนอค่าตอบแทนเบีย้ประชมุของคณะกรรมการประจ าปี 2564 ในอตัราเดิมเท่ากบัปี 2563 จากมติที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2563 และมติที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2563 เมื่อวนัท่ี 27 สิงหาคม 2563 ซึ่งไดอ้นมุตัิไว ้โดยมีรายละเอียดที่ขออนมุตัิดงันี ้

ค่าเบีย้ประชุมส าหรับคณะกรรมการ 
ส าหรับปีทีเ่สนอ 

ปี 2564 
ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 

ส าหรับปี 
ปี 2563 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
1. ค่าเบีย้ประชมุกรรมการบรษิัท 

• ประธานฯ กรรมการบรษิัท 

• กรรมการบรษิัท 

 
19,325 บาท 
14,494 บาท 

 
19,325 บาท 
14,494 บาท 

2.  ค่าเบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 

• ประธานฯ กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการตรวจสอบ 

 
    19,325 บาท 
   14,494 บาท 

 
    19,325 บาท 
    14,494 บาท 

3.  ค่าเบีย้ประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

• ประธานฯ กรรมการสรรหาฯ 

• กรรมการสรรหาฯ 

 
 

    19,325 บาท 
     14,494 บาท 

 
 

19,325 บาท 
14,494 บาท 

4.  ค่าเบีย้ประชมุกรรมการบรหิารความเส่ียง 

• ประธานฯ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

• กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 
    19,325 บาท 
    14,494 บาท 

 
19,325 บาท 
14,494 บาท 

ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดร้บัเบีย้ประชุม เนื่องจากไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผูบ้ริหาร
แลว้ และบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภท
ค่าตอบแทนใหส้าธารณชนทราบในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 
เพื่อความโปรง่ใสและตรงตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
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ในปี 2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการไดเ้สนอและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติปรบัลดค่าตอบแทนเบีย้
ประชุมคณะกรรมการทุกคณะลงในอัตรารอ้ยละ 30 จากปี 2562  เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของบริษัทที่
เกิดจากสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 โดยในปี 2563 มีมลูค่ารวมค่าตอบแทนเบีย้ประชมุคณะกรรมการ
ทกุคณะรวมกนัทัง้สิน้ 1,271,298 บาท 

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปโบนัสกรรมการท่ีจ่ายในปี 2564 ซึ่งเป็นโบนสัจากผลประกอบการปี 2563 
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 (COVID-19) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผล
ประกอบการของบริษัท มีผลขาดทุนสทุธิจ านวน 104,881,857.38 บาท (หนึ่งรอ้ยส่ีลา้นแปดแสนแปดหมื่น
หนึ่งพันแปดรอ้ยห้าสิบเจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์) ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว 
คณะกรรมการบรษิัทมีความประสงคไ์ม่ขอรบัค่าตอบแทนกรรมการในรูปของโบนสักรรมการท่ีจ่ายในปี 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและมีความเห็นเป็นเอกฉันทว์่า สมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการตาม
รายละเอียดขา้งตน้ 

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและผู้ถือหุ้นทีมี่ส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้

วาระที ่6  พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทน และเพื่อใหเ้ป็นไปตามคุณสมบตัิของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยบริษัทจึง
จ าเป็นจะตอ้งพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี ซึ่งส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยใ์ห้
ความเห็นชอบและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ทัง้นี ้บริษัทไดแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ 
เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ซึ่งมีรายชื่อดงัต่อไปนีเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนตามขอ้เสนอ
บริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาส าหรบับริษัทเป็นจ านวนเงินรวม 1,260,000 บาท (หนึ่งลา้นสองแสนหก
หมื่นบาทถว้น) หรือลดลง 13.7% จากปี 2563 ซึ่งเป็นจ านวนเงิน 1,460,000 บาท (หนึ่งลา้นส่ีแสนหกหมื่นบาท
ถว้น) 

ชื่อผู้สอบบัญช ี ใบอนุญาตเลขที ่

(1)  นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ ์ 2982 

(2)  นายวิโรจน ์สจัจธรรมนกุลู 5128 

(3)  นายจมุพฏ ไพรรตันากร 7645 

(4)  นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ ์ 7764 

(5)  นางสาวสภุาภรณ ์ มั่งจิตร 8125 

ทัง้นี ้บรษิัทสอบบญัชีดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีซึ่งส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ให้
ความเห็นชอบและเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท มีผลการปฎิบตัิงานอยู่ในเกณฑท์ี่ดี ไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีส่วนได้
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เสียกับบริษัท ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและมี
ความเห็นเป็นเอกฉันทว์่า สมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ ์ผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 2982 นายวิโรจน ์สจัจธรรมนุกลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5128 นายจุมพฏ ไพรรตันากร 
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 7645 นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 7764 และนางสาวสุภา
ภรณ์ มั่งจิตร ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่  8125 ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 และอนุมตัิค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีประจ าปี 2564 ตามขอ้เสนอบริการสอบ
บญัชีที่ผูส้อบบญัชีเสนอมาส าหรบับรษิัท  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) 

(บาท) 
ปี 2563 (ปีทีผ่่านมา) 

(บาท) 

ค่าสอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ของบรษิัท (Audit Fee) 

1,260,000  1,460,000  

ค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) ไม่มี ไม่มี 

รวม 1,260,000  1,460,000  

*ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง อนึ่ง การใช้บริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการ
ตรวจสอบบญัชีแก่บรษิัท ไดแ้ก่ การใหค้  าปรกึษาดา้นภาษี เป็นตน้ 

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการทีอ่อกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 24 ก าหนดว่า “ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่ง
อย่างนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู่ทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหเ้ป็นสาม 
(3) ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่า ผูใ้ด
จะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

อนึ่ง กรรมการผูอ้อกตามวาระนัน้อาจแต่งตัง้ใหเ้ขา้รบัต าแหน่งอีกครัง้ก็ได”้ 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจ าเป็นจะต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ส าหรบัการประชุมครัง้นี ้กรรมการผูท้ี่พน้จากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน  3 
ท่านดงัรายนามต่อไปนี ้

1) นายวิบลูย ์ พจนาลยั  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

2) นางธัญญาภรณ ์ ไกรภเูบศ  ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
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3) ดร. พีระพงษ์  กิติเวชโภคาวฒัน ์  ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนว่า กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้มีคุณสมบตัิครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด อีกทั้ง
เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ และประสบการณอ์ย่างกวา้งขวางในสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของ
บรษิัท สามารถที่จะสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่บริษัทได ้ส าหรบักรรมการท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหไ้ดร้บัการเลือกตัง้ใหด้  ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
ดงันัน้ คณะกรรมการจึงมีความเห็นเป็นเอกฉันทว์่า สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีพน้
จากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งไดแ้ก่ นายวิบูลย ์
พจนาลัย ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นางธัญญาภรณ์  ไกรภูเบศ  ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ และ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน ์ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

ทัง้นี ้บริษัทไดส้รุปรายละเอียดขอ้มูลของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการ 
และค านิยามของกรรมการอิสระ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5 เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูถื้อหุน้
และไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

โดยในวาระนี้ ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการดังต่อไปนี ้

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

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติ
แต่ละคร้ังผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงดว้ยคะแนนทีมี่ตาม (1) ทัง้หมด โดยไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงที่
มีให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด 

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสงูสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการทีจ่ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในคร้ังน้ัน ในกรณีทีบุ่คคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ันให้ผู้เป็น
ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแล
กิจการทีด่ี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย
จะเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2563 ก าหนดใหก้าร
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสต์อ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด และใหม้ีผลบังคับใชต้ามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการจดัประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติใหต้อ้งมีการประชุม จึงขอเสนอแกไ้ขขอ้บังคับของ
บรษิัทขอ้ 33-34 ขอ้ 40 และ ขอ้ 42-43 ดงันี ้
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ข้อ 33. ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการ
มาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง (1/2) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 

 

 

 

 
ให้ ป ระ ธ าน ก รรม ก า ร เป็ น ป ระ ธ าน ที่ ป ระ ชุ ม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

 

การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือ
เสียงข้างมากของจ านวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
โดยกรรมการหนึ่งคน มี เสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
หน่ึง (1) เสียง เป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 33. ในการประชุมคณะกรรมการ  ไม่ว่าจะเป็น
การประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสต์อ้งมกีรรมการมาประชมุ ไม่นอ้ยกว่า
กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบ
เป็นองคป์ระชุม ทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนด
ไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมคณะกรรมการผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกสส์ามารถท าได้ตามข้อก าหนด 
หลักเกณฑแ์ละข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 

ให้ ป ระธาน ก รรม ก า ร เป็ น ป ระธาน ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

 

การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือ
เสียงขา้งมากของจ านวนกรรมการที่เขา้ร่วมประชุม
โดยกรรมการหนึ่งคน มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้
อีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 34. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่าง
น้อยสาม (3) เดือนต่อครัง้ ณ ท้องที่อันเป็นตั้งแห่ง
ส านกังานใหญ่ของบรษิัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ 
ที่ อื่ น ใดตามที่ ป ระธานกรรมการหรือผู้ซึ่ ง ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 34. คณะกรรมการของบริษัทตอ้งประชุมอย่าง
น้อยสาม (3) เดือนต่อครัง้ ณ ท้องที่อันเป็นตั้งแห่ง
ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดัใกลเ้คียง หรือ 
ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด หรือ
ด าเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ตามที่ เห็ น สมควรก็ ได้  โดยให้ ป ฏิบั ติ ต าม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด 
และตามมาตรฐานการรักษาความ ม่ันค ง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าหนดไว้
ในกฎหมาย 
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ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรกัษาสิทธิ
หรือประโยชนข์องบริษัท จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธี
อื่น และก าหนดนดัวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได ้โดยให้
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่ง
ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้  าหนด
วนั เวลา และสถานท่ีในการประชมุคณะกรรมการ 

 

 

 

ในกรณีที่กรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปรอ้งขอใหม้ีการ
เรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ หรือกรรมการผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมาย
จากประธานกรรมการก าหนดวันประชุมกายในสิบส่ี 
(14) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอเช่นว่านัน้ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งไดร้ับ
มอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวัน
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรกัษาสิทธิ
หรือประโยชนข์องบริษัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธี
อื่น และก าหนดนัดวันประชุมใหเ้ร็วกว่านั้นก็ได ้โดย
ใหป้ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือผูซ้ึ่ ง
ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้  าหนด
วัน  เวลา และสถานที่  หรือวิธีการด าเนินการ
ประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ในการประชุม
คณะกรรมการ 

 

ในกรณีที่กรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปรอ้งขอใหม้ีการ
เรียกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ หรือกรรมการผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมาย
จากประธานกรรมการก าหนดวนัประชุมกายในสิบส่ี 
(14) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอเช่นว่านัน้ 

 
ในการส่งหนังสือนัดประชุมส าหรับการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสน้ั์น ให้ประธานกรรมการ
หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม
โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึ์งกรรมการภายใน
ก าหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประธาน
กรรมการหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บ
ส า เน าห นั งสื อ เชิ ญ ป ระ ชุ ม แล ะ เอ ก ส าร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะ
จัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกสก์็ได้ 

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึน้ ณ 
ทอ้งที่อันเป็นที่ตัง้แห่งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามที่คณะกรรมการ
จะก าหนด 

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึน้ ณ 
ทอ้งที่อันเป็นที่ตัง้แห่งส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามที่คณะกรรมการ
จะก าหนด หรือด าเนินการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด และตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าหนดไว้
ในกฎหมาย 
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ข้อ 42. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้
คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ 
วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอ
ต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อรบัรอง 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พรอ้มทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด
ทราบล่วงหนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 
และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่
นอ้ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมดว้ย โดยจะตอ้ง
โฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั  

 

 

 

 

 
ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดวนั เวลา และสถานที่ที่
ประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งสถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมผูถื้อหุน้
นั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ 
หรือส านักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่น
ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควร 

 

ข้อ 42. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้
คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ 
วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอ
ต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อรบัรอง 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พรอ้มทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนบรษิัทมหาชนจ ากัด
ทราบล่วงหนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 
และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดย
จะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน 
ทั้ งนี้  การจัดส่ งห นั งสือ นัดประชุมและการ
เปิดเผยค าบอก กล่าวนัดประชุมไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุมด้วยตนเองหรือ การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ เป็นไปตามที่  ข้อก าหนด 
หลักเกณฑแ์ละกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องก าหนด 

 

ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดวนั เวลา และสถานท่ีที่
ประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งสถานท่ีที่จะใชเ้ป็นท่ีประชมุผูถื้อหุน้
นั้นตอ้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ 
หรือส านักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่น 
หรือด าเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควร โดยให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมาย
ก าหนด และตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าหนดไว้
ในกฎหมาย อย่างไรก็ดี ในการส่งหนังสือนัด
ประชุมส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
น้ั น  ให้ ป ระธ านก รรมก ารห รือ ผู้ ซ่ึ ง ได้ รับ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสถึ์งผู้ถือหุ้นภายในก าหนดเวลาการ
นัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้
ซ่ึงได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็น
ห ลั ก ฐ า น  โด ย จ ะ จั ด เก็ บ ใ น รู ป ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกสก์็ได้ 
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ข้อ 43. ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ย
กว่ายี่ สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของ
จ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่
นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 

 
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อ
ล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด
เพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้า
การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้
ถือหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และใหส่้งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบ
องคป์ระชมุ 

ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตอ้งมีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ
จากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ 
(25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้น
ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะ
ครบเป็นองคป์ระชมุ 

 

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อ
ล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไดเ้รียกนัด
เพราะผูถื้อหุ้นรอ้งขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้า
การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ
ผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดั
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครัง้หลังนี ้ไม่บังคับว่าจะตอ้ง
ครบองคป์ระชมุ 

นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอใหอ้นุมัติการก าหนดใหบุ้คคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียน
แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถอ้ยค า
เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน และมีอ านาจด าเนินการตามค าสั่งของนายทะเบียนเพื่อใหก้ารจดทะเบียน
เสรจ็สมบรูณ ์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นเป็นเอกฉันทว์่า สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หุน้อนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 33-34 ขอ้ 40 และขอ้ 42-43 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักฎหมาย และอนมุตัิการก าหนดใหบุ้คคลที่คณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ข
เพิ่มเติมขอ้บังคับบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อให้
เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน และมีอ านาจด าเนินการตามค าสั่งของนายทะเบียนเพื่อใหก้ารจดทะเบียนเสร็จ
สมบรูณ ์

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ือง 
วัตถุประสงคข์องบริษัท 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เนื่องดว้ยบริษัทฯ มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์
ของบรษิัทฯ เพื่อรองรบัธุรกิจในอนาคตของบรษิัทฯ โดยแกไ้ขเพิ่มวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ จากเดิม 28 ขอ้ เป็น 40 
ขอ้ เป็นดงันี ้

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

(5) ท าการจดัตัง้ส านกังานสาขาหรือแต่งตัง้ตวัแทน รวมถึงบรษิัทในเครือทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

(9) ประกอบกิจการคา้ผัก ผลไม ้หน่อไม ้พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเสน้ เครื่องดื่ม น า้ดื่ม น า้แร่ น า้ผลไม ้น า้
ดื่มผสมวิตามิน ชา ชาสมนุไพร เครื่องดื่มที่อยู่ในภาชนะที่บรรจุปิดสนิท สรุา เบียร ์อาหารสด อาหารแหง้ 
อาหารส าเรจ็รูป อาหารทะเลบรรจกุระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น า้ซอส น า้ตาล น า้มนัพืช 
อาหารสตัว ์และเครื่องบรโิภคอื่น 

(15) ประกอบกิจการคา้ ขายส่ง ขายปลีก การสั่ง น าเขา้ ส่งออก ยา ยารกัษาโรค เวชภัณฑ ์เวชส าอาง เภสัช
ภณัฑ์ เคมีภัณฑ ์เครื่องมือแพทย ์เครื่องมือเครื่องใชท้างวิทยาศาสตร ์ปุ๋ ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบ ารุงพืช 
และสัตวท์ุกชนิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี ้ การประกอบกิจการดังกล่าวต้องเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(16)  ประกอบกิจการคา้ ขายส่ง ขายปลีก การสั่ง น าเขา้ ส่งออก เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ ารุง
ร่างกายผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีทางการ
แพทย ์อุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้เสริมความงาม รวมถึงประกอบกิจการให้ค าปรึกษา ฝึกอบรม 
ใหบ้รกิารดา้นสขุภาพและความงาม และจ าหน่ายผลิตภณัฑด์า้นสขุภาพและความงาม ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ทัง้นี ้การประกอบกิจการดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(25) ประกอบกิจการโรงงานผลิตเครื่องส าอาง ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหารบ ารุงรา่งกายและผิวพรรณ เวชภณัฑ ์เวช
ส าอาง รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้เสริมความงาม ทั้งนี ้ การประกอบกิจการดังกล่าวต้อง
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(26) ประกอบกิจการรบัออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์รบับรรจุภณัฑ ์และจดัจ าหน่ายภาชนะบรรจภุณัฑ์
เครื่องส าอาง อุปกรณเ์ครื่องมือ และเครื่องใชเ้สริมความงามและประกอบกิจการจ าหน่ายภาชนะบรรจุ
ภณัฑ ์ไดแ้ก่ ขวด หลอด และอื่นๆ   

ข. ให้เพิ่มวัตถุประสงคข์้อ 29- 40  

(29) ประกอบกิจการคา้ เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง เช่าซือ้ ให้เช่ าซือ้ ขายฝาก รบัขายฝาก จ านอง รับ
จ านอง แลกเปล่ียน จัดหาซึ่งอาคารโรงงาน ส านักงาน สถานที่ภายในอาคาร โกดังเก็บสินค้า และ
อสังหาริมทรพัยอ์ื่นๆ ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องใช ้ส านักงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นส านักงาน โรงงาน สถาน
การคา้ หรือเพื่อประโยชนอ์ื่นใด 
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(30) ท าการแต่งตั้งนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนจัดจ าหน่ายเท่าที่ เก่ียวข้องกับสินค้าและบริการภายใต้
วตัถปุระสงคน์ี ้

(31) ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการใหบ้รกิารเครือข่ายธุรกิจและลกูคา้ของบรษิัท รวมทัง้บรกิารอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(32) ประกอบกิจการคา้ขาย จ าหน่าย ขายปลีก ขายส่งสินคา้ และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตามวัตถุประสงคข์อง
บรษิัท โดยขายตรงและตลาดตรงใหแ้ก่ลกูคา้และผูบ้รโิภค จ าหน่ายผ่านแค๊ตตาล๊อค จ าหน่ายผ่านรา้นคา้
ของบริษัท จ าหน่ายผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต หรือลักษณะธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์จ าหน่ายผ่านตัวแทน
จ าหน่าย และเวปไซตข์องตวัแทนจ าหน่าย หรือคู่คา้ทางธุรกิจ 

(33) ประกอบกิจการผลิต สรา้งสรรค ์ซือ้ จ าหน่าย ใหย้ืม ใหเ้ช่า น าเขา้ ส่ือสารสนเทศที่แสดงบทความ ข่าวสาร 
และขอ้มลูต่างๆ ที่เก่ียวกับการโฆษณาประชาสมัพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการใหบ้ริการในกิจการ
ของบรษิัทหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท โดยจดัท าในรูปของสื่อบนัทึกขอ้มลูทกุชนิด 

(34) ประกอบกิจการผลิต สรา้งสรรค ์เผยแพร่ขอ้มลูต่างๆ โฆษณา ประชาสมัพนัธสิ์นคา้ รายการส่งเสรมิการ
ขาย กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนใหม้ีการท าธุรกรรมทางเวปไซตข์องบรษิัทผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 

(35) ประกอบกิจการคา้ พฒันา และอนญุาตใหใ้ชร้ะบบ แอปพลิเคชั่น และโปรแกรมคอมพิวเตอร ์รวมถึงระบบ
และโปรแกรมต่างๆ เพื่อสนบัสนุนหรือใชใ้นการซือ้ ขาย แลกเปล่ียน ให ้ใหเ้ช่าสินคา้และบริการภายใต้
วตัถปุระสงคน์ี ้

(36) ประกอบธุรกิจโฆษณา เผยแพร ่จ าหน่ายสินคา้ หรือใหบ้รกิาร หรือเป็นตวัแทนในการจ าหน่ายสินคา้ และ/
หรือ ใหบ้รกิารส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยผ่านระบบสารสนเทศใดๆ โทรศพัทเ์คลื่อนที่ หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ 
รวมถึงทางอินเทอรเ์น็ต ไลน ์เฟซบุ๊คหรือส่ือออนไลนใ์ดๆ ที่เป็นการเผยแพร่ทางโซเชี่ยลมีเดีย เก่ียวกับ
สินคา้และบรกิารภายใตว้ตัถปุระสงคน์ี ้

(37) ประกอบกิจการซือ้ ขาย เช่า ใหเ้ช่า ใหย้ืม การใหสิ้ทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ และแลกเปล่ียนซึ่งลิขสิทธ์ิ 
เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรและสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดซึ่งสินค้าหรือบริการภายใต้
วตัถปุระสงคน์ี ้

(38) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน า อบรมเก่ียวกับสินคา้และบริการซึ่งเก่ียวกับ
เครื่องส าอาง ความงาม และที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัท 

(39) ประกอบกิจการน าเขา้ ส่งออก รบัผลิต ซือ้ ขายส่ง ขายปลีก การสั่ง จ าหน่าย แลกเปล่ียน รบับรรจุ ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งกญัชง กญัชา กระท่อม และพืชเสพติดใดๆ รวมถึงผลิตภณัฑ ์ยา ยารกัษาโรค 
เวชภณัฑ ์เวชส าอาง เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารบ ารุงร่างกายและผิวพรรณ อนัมีส่วนประกอบ
หรือส่วนผสมจากกญัชง กญัชา กระท่อม และพืชเสพติดใดๆ ทัง้นี ้การประกอบกิจการดงักล่าวตอ้งเป็นไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

(40) ประกอบธุรกิจน าเขา้ ส่งออก คน้ควา้ วิจยั และพัฒนา เพาะพนัธุ ์เพาะปลกู บ ารุงพันธุ์ ขยายพันธุ์ แพร่
พนัธุ ์และผลิตซึ่งเมล็ดพันธุ ์พนัธุไ์ม ้ธัญพืช ตลอดจนพนัธุพ์ืช สมุนไพร ทุกชนิด ทุกประเภท และผลผลิต
ทางการเกษตรอื่นๆ โดยใชก้รรมวิธีทางวิทยาศาสตรแ์ละทางธรรมชาติ ทัง้นี ้การประกอบกิจการดงักล่าว
ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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และใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3 เพื่อใหค้รอบคลมุ และสอดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบรษิัทใน
ปัจจบุนัและอนาคต ดงันี ้

ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ านวน 40 ขอ้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นเป็นเอกฉันทว์่า สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หุน้อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงคข์้อ 5, ขอ้ 9, ข้อ 15 - 16, ข้อ 25 – 26 และให้เพิ่มวัตถุประสงคข์้อ 29- 40 และ
แก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงคข์องบริษัท และอนุมัติการก าหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการ  
บรษิัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับรษิัทฯ ที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มี
อ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน และมีอ านาจด าเนินการตามค าสั่งของ
นายทะเบียนเพื่อใหก้ารจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี  

บรษิัทก าหนดใหว้นัท่ี 11 มีนาคม 2564 เป็นวนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2564 จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดงักล่าวขา้งตน้โดยพรอ้ม
เพรียงกนัซึ่งบรษิัทจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 11.00 น.  

ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชุม จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 
2019 (Covid-19) บรษิัทมีความจ าเป็นตอ้งควบคมุการประชมุใหส้ัน้ กระชบั เพื่อลดความเส่ียงจากการรวมตวัของ
คนจ านวนมากในสถานท่ีเดียวกัน ประกอบกับการจดัสถานท่ีประชมุใหม้ีการเวน้ระยะห่างตามประกาศของภาครฐั 
ส่งผลใหไ้ม่สามารถรองรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวนมากได ้บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะ 
โปรดปฏิบตัิดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้โปรดมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่าน
แทน โดยกรอกรายละเอียดและลงนามใน “หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.” (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6) และจัดส่งให้
บรษิัท โดยบรษิัทเปิดโอกาสใหท้่านส่งค าถามล่วงหนา้มายงับรษิัทผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้ 

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

2). ทางจดหมาย โดยส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากัด (มหาชน) เลขที ่50/1-3 
ซอยนวลจันทร ์34 แขวงนวลจันทร ์เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 

3). โทรสาร หมายเลข 0-2946-1571  

ทัง้นี ้บรษิัทขอเรียนว่า บรษิัทจะท าการบนัทึก VDO ระหว่างการประชมุ 

2. กรณีที่ท่านผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง โปรดปฏิบตัิตามกระบวนการคดั
กรองของบรษิัทอย่างเครง่ครดั ดงันี ้

2.1.  บรษิัทจะจดัตัง้จุดคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรคบรเิวณหนา้หอ้งประชมุ ทัง้นีใ้นกรณีที่
ตรวจพบผูท้ี่มีความเส่ียงหรือผูท้ี่มีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ บรษิัทขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตใหผู้้
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ถือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ท่ีมีความเส่ียงดงักล่าวเขา้ไปในหอ้งประชมุ (ในกรณีที่ผูถื้อหุน้
มาประชุมดว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเขา้ร่วมประชุม
แทนได)้ การต่อแถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน จะเวน้ระยะห่าง 1 เมตร  

2.2.  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งตอบแบบคดักรองตนเองก่อนเขา้ในบรเิวณสถานที่จดัประชุม หากผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมรวมทั้งบุคคลใกลช้ิดมีการเดินทางหรือผ่านในพืน้ที่หรือสถานที่เส่ียงต่อการติดเชือ้ COVID-
19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข ้ไอ มีน า้มูก เหนื่อยหอบ 
สญูเสียการรบักล่ินหรือการรบัรสจะไม่อนญุาตใหเ้ขา้ประชมุแต่สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ
ของบริษัทได ้ในกรณีที่ท่านปกปิดดา้นสขุภาพหรือประวตัิการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิด
ตามพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  

2.3.  ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านที่เขา้รว่มประชุมตอ้งลงทะเบียนเขา้-ออก โดยใช้
โทรศพัทม์ือถือสแกน QR Code (แพลตฟอรม์ไทยชนะ และหมอชนะ) หรือโดยผ่านระบบลงทะเบียน
เขา้-ออกของบริษัท หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดไม่สะดวกในการใชโ้ทรศพัทม์ือถือสแกน  
QR Code ก็สามารถใชว้ิธีลงทะเบียนโดยระบชุื่อ-ที่อยู่และเบอรโ์ทรศพัทเ์พื่อประโยชนใ์นการติดตาม
กรณีเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ขึน้  

2.4.  ผูเ้ขา้ร่วมการประชมุจะถกูเชิญใหน้ั่งโดยมีระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ซึ่งเวน้ระยะห่าง 
1 เมตร และมีจ านวนที่นั่ง 120 ที่นั่ง พรอ้มระบเุลขที่นั่งใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุที่ลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ 
จึงใคร่ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วม ประชุมนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว ้เพื่อประโยชนใ์นการป้องกันหรือ
ติดตามกรณีเกิดเหตุการณใ์ดๆขึน้ และเมื่อที่นั่งที่จดัใหเ้ต็มแลว้  ท่านผูถื้อหุน้จะไม่สามารถเขา้พืน้ที่
การประชุมเพิ่มเติมไดจ้ึงขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเองมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ
ของบรษิัทแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยขอ้จ ากดัของสถานท่ีจดัประชมุ บรษิัทไม่อนญุาตใหม้ีผูต้ิดตาม
เขา้สถานท่ีจดัประชมุและเขา้รว่มประชมุในหอ้งประชมุ  

2.5.  ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งจดัเตรียมหนา้กากอนามยัและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เขา้รว่มการประชมุ  

2.6.  บริษัทงดบรกิารอาหาร งดเสิรฟ์ ชา กาแฟ เพื่อลดความเส่ียงของการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสั  ทัง้นี ้
บริษัทงดแจกรายงานประจ าปี 2563 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสส่ิงของร่วมกับ
ผูอ้ื่นและเพื่อความปลอดภยั สขุอนามยัของผูเ้ขา้รว่มงานทกุท่าน  

2.7.  หากสถานการณม์ีการเปล่ียนแปลงต่อไป หรือมีขอ้ก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเก่ียวกับการ
จดัประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทจะแจง้ใหท้่านทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.beautycommunity.co.th) 
และแจง้ข่าวผ่านทางเว็ปไซตต์ลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้หากมีผูเ้ขา้รว่มเป็นจ านวนมากหรือมาพรอ้มกัน
หลายท่าน อาจท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุบรษิัทตอ้งขอ
อภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้ 

3. บรษิัทขอใหท้่านเผ่ือเวลาการประชมุ เนื่องจากมีมาตรการส าหรบัการคดักรองก่อนการลงทะเบียน ทัง้นี ้เพื่อ
หลีกเล่ียงการลงทะเบียนเขา้ประชมุล่าชา้  

4. บริษัทจะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอลล์า้งมือ บริเวณหนา้หอ้งประชุม และขอความกรุณาใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนใช้ 
เจลแอลกอฮอลล์า้งมือก่อนและหลงัการประชมุ 
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ทัง้นี ้บรษิัท ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการท่ีเหมาะสมต่อไป  

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครัง้นี ้ กรุณาน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
ประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบอนญุาตขบัขี่รถยนต ์ซึ่งยงัไม่หมดอายมุาแสดงเพื่อสิทธิในการเขา้รว่มประชมุ  

ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะที่จะเขา้รว่มประชมุจะตอ้งน าเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อแสดงตนในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้
ตามรายละเอียดที่แจง้ไวใ้นสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 และส่งมอบต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิัทท่ีจดุลงทะเบียนหนา้หอ้ง
ประชมุ ก่อนเขา้รว่มประชมุ 

เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเองไดแ้ละมี
ความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉันทะและ
ระบุชื่อกรรมการอิสระของบริษัทดงัปรากฎรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เป็นผูร้บัมอบฉันทะ โดย
บริษัทขอแนะน าใหใ้ชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนไดอ้ย่างชดั เจน และ
โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวพรอ้มแนบเอกสารประกอบและหลกัฐานตามรายการสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 

กลบัมายงับริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร ์34 

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โดยบริษัทขอให้ท่านจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้ม
เอกสารประกอบทัง้หมดใหถ้ึงบรษิัทก่อนวันที ่22 เมษายน 2564 จกัเป็นพระคณุยิ่ง 

อนึ่ง บริษัทจะด าเนินการจัดประชุมตามขอ้บังคับของบริษัทรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ภายใต้
บทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 รวมทัง้กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งโดยบรษิัทไดแ้นบแผน
ที่สถานท่ีเขา้ประชมุรายละเอียดปรากฎตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 10 

ทัง้นี ้บรษิัทไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR CODE และจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

        (รศ.ดร. วิชิต อู่อน้)  
       ประธานกรรมการ (รกัษาการ) 

 

  ------------------------------------- 
 (นางดารณี ปะเถตงั)  
         เลขานกุารบรษิัท 
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ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563  

  

 

 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  

 

 

ของ 

บรษัิท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

สถานทีป่ระชุม 

หอ้งประชมุครสิตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการครสิตลัดีไซนเ์ซน็เตอร ์(CDC)  

เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 

 

วันพฤหัสบดทีี ่27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 
ของ 

บริษัท บิวตื ้คอมมูนิตี ้จ ากดั (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที ่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัล 
ดีไซน ์เซ็นเตอร ์(CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร. วิชิต อู่อน้  ประธานกรรมการ (รกัษาการ) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ 

2. นายแพทยส์วุิน ไกรภเูบศ  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และกรรมการ 
3. ดร.พีระพงษ์   กิติเวชโภคาวฒัน ์ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และกรรมการ 
4. นางธัญญาภรณ ์ไกรภเูบศ กรรมการ 
5. นางสาวมณสธุาทิพ มลาอคัรนนัท ์ กรรมการ 
6. พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวาลย ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
7. นายวิบลูย ์พจนาลยั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี - 

ทีป่รึกษากฎหมาย 

นางสาววยิะฎาถวิล เลื่อนฉวี   บรษิัท อภิสิทธ์ิ แอนด ์อลัลายแอนซ ์จ ากดั 

ผู้สอบบัญช ี

นายก าพล ศิวะวงษ ์ บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

เลขานุการทีป่ระชุม 

นางดารณี ปะเถตงั เลขานกุารท่ีประชมุ 

เร่ิมการประชุม 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวณฐัมณฑ ์พลูพิพฒันนัท ์เป็นผูด้  าเนินการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  

นางสาวณัฐมณฑ ์พูลพิพฒันนัท ์ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุถึงมาตรการและการปฏิบตัิตนส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2563 ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ลงวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ ์2563 เรื่องการป้องกนัควบคุมโรคไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) ส าหรบัการจดัการ
ประชุม สมัมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกัน เพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 
(Covid-19) ใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงัต่อไปนี ้
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โดยเพื่อควบคมุการประชมุใหส้ัน้ กระชบั เพื่อลดความเส่ียงจากการรวมตวัของคนจ านวนมากในสถานท่ีเดียวกัน ประกอบ
กับการจดัสถานที่ประชุมใหม้ีการเวน้ระยะห่างตามประกาศของภาครฐั โดยก่อนหนา้นี ้บริษัทไดข้อใหผู้ถื้อหุน้โปรดมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่านแทน และไดเ้ปิดโอกาสใหท้่านส่ง
ค าถามล่วงหนา้มายังบริษัทตามช่องทางที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม หากท่านผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะประสงคเ์ขา้ร่วม
ประชมุดว้ยตนเอง โปรดปฏิบตัิตามกระบวนการคดักรองของบรษิัทอย่างเครง่ครดั ดงันี ้

1.  บรษิัทจะจดัตัง้จุดคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคุมโรคบริเวณหนา้หอ้งประชุม ทัง้นีใ้นกรณีที่ตรวจพบผูท้ี่
มีความเส่ียงหรือผูท่ี้มีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะของผูถื้อหุน้ที่มีความเส่ียงดงักล่าวเขา้ไปในหอ้งประชุม หรือในกรณีที่ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ท่าน
สามารถมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ร่วมประชุมแทนได ้การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุด
ตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน จะเวน้ระยะห่าง 1.5 เมตร  

2.  ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งตอบแบบคดักรองตนเองก่อนเขา้ในบรเิวณสถานท่ีจดัประชมุ หากผูเ้ขา้รว่มประชมุรวมทัง้
บุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรือผ่านในพื ้นที่หรือสถานที่ เส่ียงต่อการติดเชื ้อ COVID-19 ตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสขุหรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข ้ไอ มีน า้มกู เหนื่อยหอบ สญูเสียการรบักลิ่นหรือการรบัรสจะ
ไม่อนญุาตใหเ้ขา้ประชมุแต่สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ ได ้ในกรณีที่ท่านปกปิดดา้นสขุภาพ
หรือประวตัิการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  

3.  ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ เข้าร่วม ประชุมต้องลงทะเบียนเข้า -ออก โดยใช้
โทรศพัทม์ือถือสแกน QR Code (แพลตฟอรม์ไทยชนะ) และ/หรือโดยผ่านระบบลงทะเบียนเขา้-ออกของบริษัทฯ 
หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สะดวกในการใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ก็สามารถใช้วิธี
ลงทะเบียนโดยระบชุื่อ-ที่อยู่และเบอรโ์ทรศพัทเ์พื่อประโยชนใ์นการติดตามกรณีเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ขึน้  

4.  ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมจะถูกเชิญใหน้ั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งเวน้ระยะห่าง 1.5 เมตร 
และมีจ านวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง พรอ้มระบุเลขที่นั่งใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ จึงใคร่ขอความ
รว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุนั่งตามหมายเลขที่ระบไุว ้เพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัหรือติดตามกรณีเกิดเหตกุารณใ์ดๆ
ขึน้ และเมื่อที่นั่งที่จดัใหเ้ต็มแลว้ ท่านผูถื้อหุน้จะไม่สามารถเขา้พืน้ท่ีการประชมุเพิ่มเติมไดจ้ึงขอความรว่มมือผูถื้อ
หุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเองมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยขอ้จ ากัดของ
สถานท่ีจดัประชมุ บรษิัทไม่อนญุาตใหม้ีผูต้ิดตามเขา้สถานท่ีจดัประชมุและเขา้รว่มประชมุในหอ้งประชมุ  

5.  ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งจดัเตรียมหนา้กากอนามยัและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เขา้รว่มการประชมุ  

6.  เพื่อลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จ ากัดระยะเวลาในการประชุมครัง้นี ้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง และได้
จดัเตรียมไมโครโฟนส าหรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมีขอ้ซกัถามในที่ประชมุ เมื่อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ
ซกัขอ้ซกัถามเรียบรอ้ยแลว้จะมีเจา้หนา้ที่ของบรษิัทจะน าแผ่นแอลกอฮอลม์าเช็ดท าความสะอาดไมโครโฟนทุก
ครัง้หลงัจากที่ท่านผูถื้อหุน้ถามค าถามเสรจ็สิน้ 
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7.  ทัง้นี ้บรษิัทฯ งดแจกหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 และรายงานประจ าปี 2562 ในแบบรูปเล่ม
ในวนัประชมุ เพื่อลดการสมัผสัส่ิงของรว่มกบัผูอ้ื่นและเพื่อความปลอดภยั สขุอนามยัของผูเ้ขา้รว่มงานทกุท่าน 

นางสาวณัฐมณฑ์ พูลพิพัฒนันท ์ไดเ้รียนชีแ้จงให้ผูถื้อหุน้รบัทราบรายละเอียดต่างๆ ในขอ้ก าหนดเก่ียวกับการประชุม
ดงัต่อไปนี ้

1. ขอ้ก าหนดองคป์ระชมุตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

มาตรา 103 ก าหนดไวว้่า ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุม
ไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึง
ในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

2. ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ก าหนดไวด้งันี ้ 

ขอ้บงัคบัขอ้ 46 ก าหนดไวว้่า ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง 
(1) เสียงต่อหุน้หน่ึง (1) หุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะไดล้งมติ ผูถื้อ
หุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ  

ในการออกเสียงลงมติ ขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดไวด้งันี ้

ขอ้บงัคับขอ้ 47 ก าหนดไวว้่า ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมตัิกิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้
จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

ส าหรบัการเลือกตัง้กรรมการ ขอ้บงัคบัก าหนดไวด้งันี ้

ขอ้บังคับขอ้ 22 ก าหนดไวว้่า การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทใหก้ระท าโดยที่ประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งนี ้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงต่อหุน้หนึ่ง (1) หุน้ท่ีตนถืออยู่ 

(2) ในการตัง้กรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครัง้ผู้
ถือหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนที่มีตาม (1) ทัง้หมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใด
ไม่ได ้

บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 
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3. ขัน้ตอนของการลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ ในการประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงโดยวธีิเปิดเผย คือ 
การลงคะแนนเสียงผ่านบตัรลงคะแนน ซึ่งบรษิัทไดแ้จกให ้ณ จุดลงทะเบียน ทัง้นี ้ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น 
ใหผู้ถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุน้ท่ีตนถือ  

ส าหรบัการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม หากท่านลงคะแนนไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในบัตร
ลงคะแนน เมื่อท่านลงคะแนนไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเรียบรอ้ยแลว้ขอใหท้่านชมูือขึน้ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของ
บรษิัทเขา้ไปเก็บบตัรลงคะแนนดงักล่าว และน าไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง ใหถื้อว่าผูถื้อหุน้ทกุท่านเห็นชอบหรืออนมุตัิเป็นเอกฉนัทต์ามมติที่น าเสนอ 

ส่วนผูถื้อหุน้ที่ท  าหนงัสือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของท่านผูถื้อหุน้นั้น (แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทไดบ้นัทึกคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียงในแต่ละวาระตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้ไวเ้ป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ โดยไดท้ าการบนัทึกรวมไวใ้น
ระบบลงคะแนนในเครื่องคอมพิวเตอรข์องบรษิัท 

โดยคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครัง้นี ้ นอกเหนือจากวาระที่ 2 และวาระที่ 5 จะใชค้ะแนนเสียงขา้ง
มากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยในวาระที่ 2 เป็นเรื่องที่
รายงานเพื่อทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงมติ และวาระที่  5 จะใช้คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ โดยผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สียกับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผูบ้ริหาร
ของบริษัท เบีย้ประชุมกรรมการ และโบนัสของกรรมการจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ ทั้งนี ้หากแต่ละ
วาระมีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ อนึ่ง ผูบ้ริหาร กรรมการ หรือ
บุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนัน้ เวน้แต่เป็นวาระเก่ียวกบัการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

4. วาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท ประจ าปี 2563 

ระเบียบวาระส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท ประจ าปี 2563 ซึ่งมีจ านวน 8 วาระ ตามรายละเอียดใน
หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ที่ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูล่วงหนา้
ก่อนการประชมุแลว้  

นางสาวณัฐมณฑ ์พูลพิพฒันนัท ์ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า บรษิัทไดก้ าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
เมื่อวนัที่ 6 สิงหาคม 2563 ปรากฏว่า ณ วนัประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยผูร้บัมอบฉันทะ 
จ านวนทั้งสิน้ 130 ราย นับเป็นจ านวนหุน้ได ้866,351,126 หุน้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 28.9344 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด ถือว่าไม่ครบองคป์ระชมุ โดยบรษิัทไดป้ระกาศเล่ือนวนัประชมุใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านระบบข่าว 

 



ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 
 

หนา้ 6 ของ 65 

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 ดงันัน้ ตามนยัของมาตรา 103 
แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 43 ก าหนดว่า ในการประชุม
ครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

บริษัทไดก้ าหนดใหว้ันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เป็นวันก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ เพื่อก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ที่จะเขา้ร่วม
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ สรุปว่า บรษิัทมีผูถื้อหุน้จ านวนทัง้สิน้ 38,713 ราย 

ในขณะนี ้มีผูถื้อหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการรบัมอบฉันทะจ านวนทั้งสิน้ 68 ราย นับเป็น
จ านวนหุ้นได ้912,649,199 หุน้ จากจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 3,006,868,535 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
30.4806 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทซึ่งครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิัทแลว้ 
และก่อนที่จะเริ่มประชมุตามระเบียบวาระ  

นางสาวณัฐมณฑ ์พูลพิพฒันันท ์เรียนเชิญ รศ.ดร. วิชิต อู่อน้ ประธานกรรมการ (รกัษาการ) ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย  
หลังจากนั้น รศ.ดร. วิชิต อู่อน้ ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  25 
เมษายน 2562 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ไดส่้งพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านแลว้ 

ประธานฯ แจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี ้มีผู้ถือหุน้มาเขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยรบัมอบฉันทะเพิ่มเติม
จ านวน 12 ท่าน นบัเป็นจ านวนหุน้ 5,275,200 หุน้ รวมทัง้หมดเป็น 80 ท่าน นบัเป็นจ านวนหุน้  917,924,399 หุน้  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเรื่องรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้สอบถาม
ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้ 

1. คุณกีรติกา แพงลาด ตวัแทนผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ขอใหค้  าแนะน าเพิ่มเตมิแก่
บริษัทเก่ียวกับจัดท ารายงานการประชุมว่า เพื่อความสมบูรณ์ของรายงานการประชุม ขอใหบ้ริษัทระบุชื่อและ
นามสกลุของผูถื้อหุน้ผูถ้ามค าถามลงในรายงานการประชมุครัง้ต่อไป 

รศ.ดร. วิชิต อู่อ้น กล่าวต่อผูถื้อหุน้ว่า บริษัทรบัทราบค าแนะน าของผูถื้อหุน้ และรบัไวพ้ิจารณาเพื่อพิจารณา
และด าเนินการต่อไป 

เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ที่
ประชมุไดพ้ิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มติ รบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2562 ตามที่ประธานฯ 
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
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ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 917,924,399  หุน้ 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 808,482,800  88.0773 

(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

(3) งดออกเสียง 109,441,599 11.9227 

(4) บตัรเสีย 0 0.0000 

 รวมจ านวนเสียง 917,924,399  100.0000 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 
2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแพทยส์ุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ รอง
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ และไดข้อให้ที่ประชุม
รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2562 และแผนงานท่ีจะด าเนินการในปี 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ภายใตห้วัขอ้เรื่อง 
“ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการจัดการโครงการในอนาคต” ซึ่งไดม้ีมติรบัทราบโดยการประชุมคณะกรรมการ
บรษิัท ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2562 เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

นายแพทยสุ์วิน ไกรภูเบศ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเป็นบรษิัทในตลาด
หลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่  12 ธันวาคม 2555 จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่  8 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้เผชิญกับ
สถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ผลประกอบการของบริษัทนั้นได้รับ
ผลกระทบมากพอสมควร เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ทั้งภายในและนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
เหตุการณจ์ากการที่ตลาดเกิดความไม่เชื่อมั่นต่อกระแสข่าวผลิตภณัฑอ์าหารเสริมและเครื่องส าอางของบริษัทอื่นซึ่งไม่ได้
มาตรฐาน อย. อันส่งผลกระทบใหฐ้านลูกคา้รายย่อยของบริษัทมีความระมัดระวังในการเลือกซื ้อสินคา้มากขึน้ อีกทั้ง
จ านวนนกัท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นฐานลกูคา้รายใหญ่ของบริษัทลดจ านวนลงมาก ส่งผลใหย้อดขายของบรษิัทนัน้ชะลอตวั
ลง จากเหตุการณ์ดังกล่าวเปรียบเสมือนสัญญาณที่ท าให้บริษัทตื่นตัวและระมัดระวังมากขึน้ รวมถึงตอ้งเตรียมพรอ้ม
ส าหรับการรับมือต่อปัจจัยต่างๆ โดยบริษัทได้เตรียมการรับมือจัดการกับปัญหาเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการประเมิน
สถานการณ์ในอนาคต การพิจารณาผลประกอบการของแต่ละช่องทางการขาย แผนการแกไ้ขปัญหาในส่วนราคา ช่อง
ทางการขาย และระบบการจดัการที่ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินการเพิ่มยอดขายใหก้ับบริษัท โดยช่วงปลายปี 2562 
บริษัทไดเ้ตรียมสินคา้ ก าลงัการผลิต และงบประมาณส าหรบัการตลาดมาเพื่อรองรบัตลาดในช่วง High Season ซึ่งโดย
ปกติจะเป็นช่วงเวลาตน้ปีของทกุปี เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลและนกัท่องเที่ยวเดินเขา้ยงัประเทศไทยเป็นจ านวนมาก  

อย่างไรก็ตามในช่วงตน้ปี 2563 บริษัทไดเ้ผชิญหน้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 
(Covid-19) ส่งผลให้มีการ Lock Down ทั่วประเทศ และห้างสรรพสินค้าต้องปิดการด าเนินการชั่วคราว อีกทั้งมีการ
ประกาศพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการระงบัการเดินทางเข้าออกนอกประเทศ โดย
ทั้งหมดนีเ้ป็นเรื่องที่ไม่อาจคาดการณ์ไดซ้ึ่งส่งผลกระทบไปยังทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการ
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ด าเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได้มีการเตรียมแผนฟ้ืนฟูการขาย และลดต้นทุนมาอยู่แลว้จาก
เหตกุารณใ์นปี 2562 

การเตรียมการดงักล่าวนัน้ช่วยลดผลกระทบจากเหตกุารณใ์นปี 2563 ไดบ้า้ง แต่ก็ไม่อาจหลีกเล่ียงผลกระทบนัน้ไดท้ัง้หมด 
โดยหากพิจารณารายงานผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2563 จะทราบว่าเป็นครัง้แรกที่บริษัทประสบกับ
ภาวะขาดทุน และส าหรบัสถานการณต์อนนีน้บัไดว้่าอยู่ในช่วง survival mode เนื่องจากบริษัทไดร้บัผลกระทบหลายดา้น 
ไม่ว่าจะเป็นการระงบัการส่งออก แผนการตลาด คลังสินคา้ และงบประมานที่เตรียมไว ้ซึ่งส่ิงที่บริษัทไดเ้ตรียมตวัมาในปี 
2562 นัน้ไม่สามารถเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ (Covid-19) ไดอ้ย่างเพียงพอ 
ดงันัน้ ส าหรบัแผนการด าเนินธุรกิจต่อไปนีค้ือ การลดค่าใชจ้่ายของบรษิัท ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทมีภาระนอ้ยลง และการจดัการ
ระบบใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้นีจ้ะอธิบายการเปล่ียนแปลงนัน้ในช่วงต่อไป 

นายแพทยสุ์วิน ไกรภูเบศ มอบหมายให ้ดร.พีระพงษ ์กิติเวชโภคาวัฒน์ รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูร้ายงาน
รายละเอียดของแผนการด าเนินงานของบรษิัทต่อไป 

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ กล่าวต่อที่ประชุมถึงโครงสรา้งการด าเนินธุรกิจของบริษัทที่แต่เดิมบริษัทมุ่งเนน้และ
ประกอบธุรกิจในรูปแบบการขายสินคา้ผ่านช่องทางรา้นคา้ปลีก (Retail Shop) เป็นหลกั ส่งผลใหร้ายไดส่้วนใหญ่ของบรษิัท
กว่ารอ้ยละ 96 นัน้มาจากยอดขายของรา้นคา้ปลีกที่กระจายไปตามสถานท่ีต่างๆ  และดว้ยทฤษฎีของการกระจายสาขาของ
รา้นคา้ปลีกซึ่งเป็นช่องทางการขายหลัก ท าใหบ้ริษัทมียอดขายไดจ้ากการที่ผูบ้ริโภคสามารถเข้าถึงสินคา้ของบริษัทได้
โดยตรงและง่ายกว่าช่องทางอื่นๆ การเพิ่มสาขาของรา้นคา้ปลีกจึงท าใหร้ายไดข้องบรษิัทมากขึน้ตามจ านวนสาขาที่เพิ่มขึน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทเล็งเห็นถึงขอ้เสียของการขายผ่านช่องทางรา้นคา้ปลีกซึ่งมีภาระค่าใชจ้่ายสงู ทัง้
ค่าเช่าสถานท่ี หรือค่าจา้งพนกังาน ดว้ยเหตนุี ้บริษัทจึงไดเ้ริ่มเปล่ียนวิธีการด าเนินงานของบริษัทโดยเพิ่มช่องทางการขาย
และมุ่งเนน้มาที่ตลาดในต่างประเทศ  
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จากการเปล่ียนแปลงปรับสัดส่วนโครงสรา้งทางธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทปรับโครงสรา้งธุรกิจเป็นการจ าหน่ายสินค้า
ภายในประเทศในอตัรารอ้ยละ 70 และตลาดต่างประเทศในอตัรารอ้ยละ 30 ซึ่งการด าเนินธุรกิจภายในประเทศนั้นจะถูก
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทประกอบไปดว้ย 1) การขายผ่านช่องทางรา้นคา้ปลีกทัง้แบบออฟไลน ์และออนไลน ์และ 2) การขาย
แบบเทรดดิง้ ซึ่งเป็นแนวทางด าเนินธุรกิจโดยการน าสินคา้วางจดัจ าหน่ายในช่องทางโมเดิรน์เทรด, คอนวีเนียนสโตร ์และ
ผ่านตวัแทนกระจายสินคา้ ท าใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ถึงสินคา้ไดม้ากขึน้ 

โครงสรา้งการด าเนินธุรกิจของบริษัทที่เปล่ียนไปคือ สดัส่วนของการขายในช่องทางโมเดิรน์เทรดที่ก าลงัจะเพิ่มมากขึน้ อีก
ทัง้บรษิัทยงัสนใจในธุรกิจประเภทอีคอมเมิรซ์ (E-Commerce) หรือการขายผ่านช่องทางออนไลน ์ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท  าให้
บรษิัทนัน้เขา้ถึงผูบ้รโิภคโดยตรงได ้แมว้่าปัจจบุนัการขายแบบออนไลนข์องบรษิัทนัน้เป็นเพียงอตัรารอ้ยละ 4 ของโครงสรา้ง
ธุรกิจทัง้หมด แต่ศกัยภาพที่จะเติบโตของธุรกิจประเภทนีน้ัน้มีมากกว่าเท่าตวั บริษัทจึงมีแผนจะปรบัเปล่ียนโครงสรา้งจาก
ธุรกิจรา้นคา้ปลีกมาเป็นธุรกิจแบบออนไลนใ์หม้ากขึน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากพิจารณาถึงผลกระทบจากเหตกุารณก์ารระบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 ต่อบริษัทนัน้ บรษิัทยิ่งมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ปรบัเปล่ียนโครงสรา้งการท าธุรกิจจากเดิมซึ่งเป็นรา้นคา้ปลีกเป็นส่วนใหญ่เป็นเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายอื่นใหม้ากขึน้ และ
ลดจ านวนของรา้นคา้ปลีกลงเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จากที่กล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมดคือสภาวะที่เกิด
ขึน้กบับรษิัท 

แผนการด าเนินธุรกิจ 

ในปี 2563 บริษัทมีแผนการด าเนินธุรกิจภายใตว้ิสัยทัศน์องคก์ร International Beauty & Health Business ซึ่งเป็นการ
ยกระดบัแบรนดสิ์นคา้ภายใตก้ารจ าหน่ายของบรษิัทเขา้สู่การเป็นแบรนดด์า้นความงาม และสุขภาพใหเ้ป็นไปตามกระแส
ของสงัคมในยุคปัจจุบนัที่ผูบ้รโิภคหนัมาใส่ใจสขุภาพ บุคลิกภาพ และความงามมากขึน้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตลาดและ
ธุรกิจเก่ียวความสวยงามนัน้เป็นธุรกิจที่มีความแข่งขนัสงู บริษัทจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรบัเปล่ียนโครงสรา้งการด าเนิน
ทางธุรกิจ โดยบรษิัทไดเ้ริ่มด าเนินการปรบัเปล่ียนมาตัง้แต่ปี 2562 ดงันี ้
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Business Re-Engineering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2562 บรษิัทไดด้  าเนินการตามแผนการที่จะปรบัเปล่ียนโครงสรา้งการด าเนินงาน ซึ่งในแผนดังกล่าวนั้นประกอบไป
ดว้ย การปรบัเปล่ียนระบบการท างานของบริษัทใหเ้หลือขั้นตอนที่นอ้ยลง การลดค่าใชจ้่ายของบริษัท เช่น ลดจ านวน
สาขารา้นคา้ปลีก ลดจ านวนพนักงาน และการควบคุมสินคา้คงคลัง จากแผนการดังกล่าวบริษัทตัง้เป้าหมายที่จะลด
จ านวนค่าใชจ้่ายโดยรวมของบริษัทใหไ้ดใ้นอัตรารอ้ยละ 50 และดว้ยความร่วมมือของทุกฝ่าย ปัจจุบันบริษัทสามารถ
ลดค่าใชจ้่ายไปไดใ้นอัตรารอ้ยละ 47 ของจ านวนค่าใชจ้่ายทั้งหมดดว้ยวิธีการดังต่อไปนี ้ 
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การลดจ านวนประชากรของบริษัท  

บรษิัทไดด้  าเนินการลดจ านวนพนกังานของบรษิัทจากเดิมจ านวนกว่า 1,200 คน โดย ณ เดือน ธันวาคม 2563  คาดการณ์
ว่าจ านวนพนกังานจะเหลือ 561 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลดจ านวนของร้านค้าปลกี (Retail Shop)  

คณะผูบ้รหิารไดพ้ิจารณาและเล็งเห็นว่า ช่องทางการจ าหน่ายผ่านรา้นคา้ปลีกซึ่งแต่เดิมนัน้เป็นช่องทางหลกัในการสรา้ง
ก าไรใหแ้ก่บรษิัทมาตลอดนัน้ ในปัจจบุนั เป็นช่องทางที่มีค่าใชจ้่ายค่อนขา้งสงู ดว้ยเหตนุี ้บรษิัทจึงลดจ านวนสาขาเพื่อเป็น
การลดค่าใชจ้่าย อย่างไรก็ตาม การลดจ านวนสาขานัน้จะตอ้งใชง้บประมาณบางส่วนในการด าเนินการดังกล่าวซึ่งเป็น
ค่าใชจ้่ายที่ไม่ปกติ (Non-Routine Expenses) ไม่ว่าจะเป็นค่าเลิกสัญญาเช่า ค่าใชจ้่ายในการรือ้ถอน ค่าเส่ือมในการใช้
พืน้ที่ โดยค่าใชจ้่ายในส่วนนีไ้ปกระทบกบัรายงานสถานะการเงินของบริษัทใหเ้กิดเป็นสภาวะขาดทุนในช่วงไตรมาสที่ผ่าน
มาได ้แมว้่าขณะนีเ้ราจะประสบกับสภาวะขาดทุน แต่การขาดทุนเช่นนีม้ิใช่การขาดทุนตามปกติทั่วไป เนื่องจากเป็นการ
ขาดทุนเพื่อลดค่าใชจ้่าย ซึ่งจะท าใหผ้ลสดุทา้ยบรษิัทจะสามารถบรรลเุป้าที่จะลดค่าใชจ้่ายใหไ้ดม้ากกว่าอตัรารอ้ยละ 50 
ของค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
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นอกจากนี ้เนื่องจากการลดจ านวนรา้นคา้ปลีกนัน้ถือว่าเป็นการลดจ านวนช่องทางการจ าหน่ายของบรษิัท คณะผูบ้รหิารจึง
ตอ้งด าเนินการสรา้งช่องทางการจ าหน่ายใหม่เพื่อทดแทนช่องทางการจ าหน่ายที่ตดัออกไป โดยในการเพิ่มช่องทางใหม่นัน้
รวมถึงการสรา้งผลิตภณัฑใ์หม่ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวกับความงาม ผลิตภัณฑด์ูแลและส่งเสริมความงาม เช่น สบู่ 
ยาสระผม เป็นตน้ ทัง้นี ้รวมถึงผลิตภณัฑด์ูแลสขุภาพ เช่น เครื่องดื่ม หรือกาแฟลดน า้หนกั ทัง้หมดนีถ้กูรวมอยู่ในแผนการ
เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายของบรษิัท 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

1. บริษัทวางแผนไวว้่าปีนีจ้ะท าการตลาดแบบ Mass Marketing กล่าวคือเป็นวิธีการท าการตลาดแบบวงกวา้งที่
ไม่ไดเ้จาะแค่เฉพาะกลุ่ม บรษิัทจะด าเนินการกระจายสินคา้เพื่อจ าหน่ายตามหนา้รา้นต่างๆมากมายทั่วประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นรา้นคา้ปลีกในต่างจงัหวดั หรือหา้งสรรพสินคา้ทั่วไป 

2. การสรา้งช่องทางจ าหน่ายที่มากขึน้ ช่องทางแรกที่บรษิัทเนน้ไปก็คือช่องทาง อีคอมเมิรซ์ (E-Commerce) ที่มีการ
เจริญเติบโตสูงมากในช่วงที่ผ่าน บริษัทไดม้ีการจ าหน่ายสินคา้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ หรืออีคอมเมิรซ์ ที่มี
ปริมาณความต้องการเพิ่มขึน้เรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ซึ่งตอนนี ้บริษัท
จ าหน่ายสินคา้ผ่านทางออนไลนผ่์านทางเว็บไซต์ dot.com Market Place Facebook fanpage และ Line@ ซึ่ง
เป็นช่องทางที่ค่อนขา้งหลากหลายไปตามกลุ่มผูบ้รโิภค และในตอนนีบ้รษิัทไดร้บัความรว่มมือจากหา้งสรรพสินคา้
เซ็นทรลั และโรบินสัน ท าใหสิ้นคา้เราไดว้างจ าหน่ายผ่านช่องทางการจ าหน่ายออนไลนข์องคู่คา้ได ้นอกจากนี ้
บริษัทมีแผนที่จะสรา้งช่องทางจ าหน่ายออนไลนเ์ป็นของตัวเองเป็นการจ าหน่ายแบบถ่ายทอดสด (Live) เพื่อ
จ าหน่ายสินคา้เป็นประจ า และบริษัทจะเพิ่มการโฆษณาสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน ์ใหม้ีอิทธิพลมากขึน้ เขา้สู่
กลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มอีคอมเมิรซ์โดยตรงและเป็นการกระตุน้ยอดขาย 
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3.  ช่องทางสินคา้อปุโภค (Consumer Product) รา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ หรือ Modern Trade เป็นช่องทางที่บรษิัทจะ
มุ่งพฒันาโดยเพิ่มรา้นคา้ที่จะจ าหน่ายสินคา้ของบริษัทในซูเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ เช่น บิก๊ซี โลตสั ท็อปส ์เซเว่น 
อีเลฟเว่น โดยในปีนีบ้รษิัทมุ่งขยายไปในรา้นคา้ที่ใหญ่ขึน้เช่นแมค็โคร โดยจะวางจ าหน่ายสินคา้ที่เหมาะกบัรา้นคา้
เหล่านี ้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางมากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรบัภาพรวมของแผนการด าเนินงานทัง้หมด โดยสรุปแลว้บริษัทจะมุ่งเนน้ไปที่การควบคมุและลดค่าใชจ้่ายทุกอย่างใน
บรษิัท บรษิัทจะไปลดค่าใชจ้่ายจากการปิดสาขาของรา้นคา้ปลีก (Retail Shop) เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่ของบรษิัท 
การลดค่าใชจ้่ายส่วนนีจ้ึงมีบทบาทส าคัญในการลดค่าใชจ้่ายโดยรวมของบริษัทใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ส่ิง
ต่อมาคือการปรบัตวัหลงัจากการลดสาขารา้นคา้ปลีกเพื่อมามุ่งเนน้จ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางอีคอมเมิรซ์ ที่บรษิัทไดเ้ริ่ม
ด าเนินการไปบา้งแลว้ แต่จะพฒันาขยาย Platform ใหม้ากขึน้ เนื่องจากการจ าหน่ายผ่านทางช่องทางนีม้ีอตัราการเติบโตที่
ค่อนขา้งสงู ภายใตแ้ผนการและการปรบัเปล่ียนที่กล่าวมาทัง้หมดบรษิัทมีเป้าหมายที่จะสรา้งรายไดใ้หไ้ดม้ากกว่า 900 ลา้น
บาท ภายในสิน้ปี 2563 นี ้
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเรื่องผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2562 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 
2563 ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้สอบถามดงัรายละเอียดต่อไปนี ้ 

1. คุณกีรติกา แพงลาด ตวัแทนผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามว่า 

1.1 บรษิัทมีความเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัประเด็นก าลงัการซือ้ของผูบ้รโิภคในสภาวะเศรษฐกจิในชว่งปีที่ผ่านมา ซึง่ใน
ปัจจบุนั หากพจิารณาแลว้เห็นวา่ผูบ้รโิภคมีก าลงัการซือ้ที่ลดลง โดยเฉพาะผูบ้รโิภคกลุ่มผูส้งูอาย ุส่ิงเหล่านีจ้ะ
ส่งผลต่อผลประกอบการของบรษิัทหรือไม่ อย่างไร 

ดร.พีระพงษ ์กิติเวชโภคาวัฒน ์ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า เมื่อสภาวะเศรษฐกิจเป็นส่ิงที่ไม่สามารถคาดการณไ์ดว้่า
จะกลบัมาอยู่ในสภาวะปกติหรือดีขึน้เมื่อใด ดงันัน้ แนวทางการประกอบธุรกิจของบรษิัทจึงตอ้งเป็นไปตามสภาวะ
เศรษฐกิจและพฤติกรรมของผูบ้รโิภค เช่น ส าหรบัสภาวะเศรษฐกิจช่วงนีสิ้นคา้ของบรษิัทจะเป็นสินคา้ที่ราคาไม่สงู
มาก และเป็นสินคา้จ าเป็นในชีวิตประจ าวนัมากขึน้ เช่น สบู่ ยาสระผม แต่ทัง้นี ้ก็ยงัมีสินคา้บางกลุ่มที่บรษิัทเห็นว่า
ไม่ไดข้ึน้อยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ เช่น สินคา้กลุ่มที่มีราคาค่อนขา้งสูงที่บริษัทเปิดตัวออกมา และไดร้บัผลตอบรบั
ดีกว่าที่คาดหมายไว ้ซึ่งท าให้เห็นว่าฐานก าลังการซือ้ของผูบ้ริโภคนั้นแบ่งตลาดออกจากกันอย่างชัดเจน อีกทั้ง 
สินคา้ส่วนใหญ่ของบริษัทนั้นไม่ไดม้ีราคาที่สงูไปจนผูบ้ริโภคไม่สามารถซือ้ได ้หรือต ่าเกินไปจนผูบ้ริโภคขาดความ
เชื่อมั่นในคุณภาพ ดว้ยเหตทุี่กล่าวมาขา้งตน้ ท าใหบ้ริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถท าใหผ้ลประกอบการของบริษัทนัน้
กลบัมาเป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไวไ้ด ้ 

ส าหรบัเรื่องก าลงัการซือ้ของผูบ้รโิภคที่เป็นกลุ่มผูส้งูอาย ุบรษิัทเห็นว่าในปัจจบุนัผูส้งูอายมุคีวามตอ้งการในการใช้
ผลิตภณัฑด์แูลความงามและเสริมบคุลิกมากขึน้ ไม่ใช่เพียงแค่ผลิตภณัฑจ์ าพวกเครื่องส าอาง แต่รวมถึง อุปกรณ ์
ผลิตภณัฑด์แูลสขุภาพ ซึ่งผลิตภณัฑท์ี่กล่าวมานีล้ว้นแต่เป็นสินคา้ของบรษิัท เช่น ท่ีดดัขนตา ดินสอเขียนคิว้กาแฟ
ลดน า้หนัก หรือเครื่องดื่มเพื่อปรบัสมดุลระบบขบัถ่าย ทั้งหมดนีเ้ป็นสินคา้ที่มีอัตราก าไรสูงขึน้ ซึ่งบริษัทเชื่อว่า
แผนการด าเนินงานของบริษัทในปีนี ้จะสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภคที่
เปล่ียนแปลงไป  

1.2 บรษิัทเคยมีการท าวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคหรือไม่ 

นายแพทยสุ์วิน ไกรภูเบศ ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า บริษัทมีฐานขอ้มลูลกูคา้มาก โดยบริษัทจะเก็บขอ้มลูเหล่านี ้
ใน Database นอกจากนี ้ยังมีการท า Data Mining หรือการขุดข้อมูลลูกค้าเพื่อการพิจารณา และจัดท าการ
วิเคราะหข์อ้มลูเหล่านัน้ในเชิงของการจดัการลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM) ซึ่งการท าเช่นว่านีอ้าจมิใช่การท าวิจยัโดยตรง 
แต่ขอ้มลูเหล่านีก้็สามารถแสดงขอ้มลูของพฤติกรรมการซือ้ของบรโิภคได ้ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ที่ลกูคา้แต่ละช่วงวัย
ชื่นชอบ หรือเวลาและสถานที่ซือ้สินคา้ โดยบรษิัทสามารถน าขอ้มลูเหล่านีม้าวิเคราะหไ์ด ้นอกจากนี ้บรษิัทยงัใช้
ข้อมูลเหล่านี ้กับฝ่ายขายของบริษัทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนฝ่ายการตลาด นอกจากตัวเลขที่เป็น 
Database ที่จะใชใ้นการท าผลวิเคราะหแ์ลว้ บริษัทยงัน ามาใชใ้นการพฒันาสินคา้ใหม่ๆ เพื่อพฒันาการขายให้
สอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ย นอกจากขอ้มลูที่เป็นตัวเลขแลว้บริษัทยังมีการพูดคุยสอบถามกับ
ผูดู้แลแต่ละสาขา รวมถึงคู่คา้ของบริษัท เพื่อพัฒนาสินคา้ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาด บริษัทยังมี
ทีมงานที่คอยติดตามกระแสต่างๆในช่องทางอินเตอรเ์น็ต เพื่อใหท้นักันกับการขบัเคล่ือนของกระแสสงัคม ไม่ใช่
เพียงแค่กระแสในประเทศไทย แต่รวมถึงกระแสในต่างประเทศดว้ย  
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2. นายวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า 

หากพิจารณาเปรียบเทียบกับยอดขายของบริษัทในกลุ่มสินคา้ประเภทเดียวกันกับบริษัทอื่น ยอดขายของบรษิัท
นัน้ลดลงกว่าบรษิัทอื่นๆมาก บรษิัทมีแนวทางการแกไ้ขปัญหาที่ผ่านมาอย่างเหมาะสมและตรงจดุหรือไม่ อย่างไร  

นายแพทยสุ์วิน ไกรภูเบศ ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า คณะผูบ้ริหารไม่อาจปฏิเสธเรื่องยอดขายที่ลดลงในช่วงปีที่
ผ่านมาได ้และชีแ้จงว่าในการบริหารก็อาจมีส่วนที่ผิดพลาดได ้จึงขอนอ้มรบัความผิดพลาดและจะน าไปแกไ้ขเพื่อ
พฒันาธุรกิจต่อไป อย่างไรก็ตาม บรษิัทขอเรียนชีแ้จงเพิ่มเติมถึงโครงสรา้งการประกอบธุรกิจของบรษิัทว่าในอดีต
บริษัทมีการจ าหน่ายสินคา้ผ่านทางรา้นคา้ปลีกเป็นหลกั และบริษัทเติบโตจนมาถึงทุกวนันีด้ว้ยยอดขายของรา้น
ขายปลีก อย่างไรก็ตาม แผนการตลาดที่ดีในวันนั้นอาจไม่ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการ
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ยอดขายที่ลดลงเป็นจ านวนมากมากนั้นก็มีสาเหตุมาจากรา้นขายปลีกที่เคยเป็น
รายไดห้ลักใหแ้ก่บริษัท โดยตั้งแต่ปี 2561 เป็นตน้มา บริษัทไดเ้ล็งเห็นว่ารา้นคา้ปลีกกลับกลายเป็นภาระดา้น
ค่าใช้จ่าย บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งลดสาขา และปรบัเปล่ียนแผนการตลาดใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกับ
สถานการณ ์ไม่ว่าจะเป็นการขายในตลาดต่างประเทศที่ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศจีน แต่ยงัมีอีกประมาน 15 ประเทศ
เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงทางการคา้  

ส าหรบัการลดจ านวนพนกังาน และสาขารา้นคา้ปลีก บรษิัทขอชีแ้จงว่าในช่วงที่ผ่านมา ความจ าเป็นเร่งด่วนที่สดุ
ของบรษิัทคือการลดค่าใชจ้่ายใหไ้ดม้ากที่สดุเพื่อลดภาระของบรษิัท อย่างไรก็ดี บรษิัทยงัคงด าเนินการหาช่องทาง
ในการเพิ่มยอดขาย แต่จะมุ่งเนน้มาที่การลดภาระของบรษิัทเป็นหลกัเพื่อใหบ้รษิัทจะสามารถด าเนินกิจการต่อไป
ได ้ส าหรบัสินคา้คงคลงัที่ท่านผูถื้อหุน้เห็นว่ามียอดที่สงูมากนัน้มาจากการท่ีบริษัทไดเ้ตรียมสินคา้เพื่อส่งออกมา
ตัง้แต่ปลายปี 2562 แต่เมื่อมาเจอกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 ท าใหบ้รษิัทถกูระงบัการ
ส่งออก และมียอดสินคา้คงคลงัเหลืออยู่ในปริมาณมาก บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งระบายสินคา้เหล่านั้น
ออก โดยการขายแบบลดราคาในช่องทาง E-Commerce โดยสดุทา้ยเมื่อเหตุการณท์ี่ตอ้งการแกไ้ขอย่างเรง่ด่วน
เหล่านีผ่้านไปแลว้ บรษิัทจะด าเนินการแกไ้ขปัญหาต่างๆอย่างเต็มที่ บรษิัทหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผลประกอบการจะ
กลบัมาดีไดด้ว้ยแผนการด าเนินงานท่ีเรียนท่ีแจง้ไปแลว้ 

เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใดเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2562 และแผนงานท่ีจะ
ด าเนินการในปี 2563 แลว้ 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2562 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายธิติพทัธ ์วงษ์ศรีเผือก ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี และการเงินเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

คณุธิติพทัธ ์วงษ์ศรีเผือก จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส าหรบั
รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต และไดร้บัการ
อนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2563 เป็นที่เรียบรอ้ย
แลว้ โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้
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(หน่วย: บาท) 

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
สินทรพัยร์วม 1,315,918,958.43 
หนีสิ้นรวม 239,438,634.72 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัท 1,076,480,323.71 
รายไดร้วม 2,020,767,028.89 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได ้ 290,770,446.47 
ก าไรสทุธิ 232,576,900.96 
ก าไรต่อหุน้ 0.08 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งน า้หนกั (หุน้) 2,994,150,560 

รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบ QR CODE พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ประธานฯ แจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี ้มีผู้ถือหุน้มาเขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยรบัมอบฉันทะเพิ่มเติม
จ านวน 11 ท่าน นบัเป็นจ านวนหุน้ 773,510 หุน้ รวมทัง้หมดเป็น 91 ท่าน นบัเป็นจ านวนหุน้  918,697,909 หุน้  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้สอบถามดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1. นายวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า 

1.1 เหตุใดงบก าไรขาดทุนจึงปรากฏการดอ้ยค่าของทรพัยสิ์นซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 20 ลา้นบาทนายธิติพัทธ ์วงษ์ศรี
เผือก ตอบค าถามผู้ถือหุ้นว่า ตัวเลขที่ปรากฏในงบก าไรขาดทุนเนื่องมาจากการปิดรา้นคา้ปลีกต่างๆ และที่
วางแผนจะปิดในอนาคต ซึ่งหากบริษัทมีแผนงานที่แน่นอนแลว้ตอ้งบนัทึกรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าทรพัยสิ์น
นัน้ลงในงบก าไรขาดทนุของบรษิัททนัที ทัง้นี ้เป็นไปตามมาตรฐานทางบญัชี  

1.2 ในปัจจบุนับรษิัทมีสินคา้คงคลงัในปรมิาณมาก บรษิัทมีวิธีการจดัการสินคา้คงคลงัอย่างไร 

ดร.พีระพงษ ์กิติเวชโภคาวัฒน ์ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า เนื่องจากสินคา้คงคลงัที่บรษิัทมีอยู่ตัง้แต่ช่วงตน้ปีนัน้มี
ไวส้  าหรบัการส่งออก อย่างไรก็ตาม ในปัจจบุนัปริมาณสินคา้คงคลงัลดลงแลว้มากกว่ารอ้ยละ 40 และคาดว่าจะ
ลดลงเรื่อยๆ โดยทั่วไปแลว้ บรษิัทจะเก็บสินคา้คงคลงัเป็นระยะเวลาประมาณ 120 วนั แต่เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรส Covid-19 ท าให้ยอดขายของบริษัทลดลง ส่งผลให้การเก็บสินคา้คงคลังมีระยะ
เวลานานขึน้ โดยมีการเก็บสินคา้คงคลังเฉล่ียประมาณ 200 วนั อย่างไรก็ตาม สถานการณใ์นปัจจุบนัสามารถ
ส่งออกสินคา้ไดต้ามปกติแลว้ และคาดว่าในไตรมาส 4 บรษิัทสามารถระบายสินคา้ออกหมด 

1.3 ในช่วง 2-3 เดือนท่ีผ่านมา แพลตฟอรม์ E-Commerce ของ Lazada และ Shopee มาแรงมาก จึงอยากทราบว่า
ยอดขายผ่านช่องทาง E-Commerce ของบริษัทมีอตัราเท่ากบัรอ้ยละเท่าใดของยอดขายทัง้หมด และในปัจจุบนั
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มียอดขายเพิ่มขึน้มาเท่าใด บริษัทประสบปัญหาจากการจ าหน่ายสินคา้โดยใหช้ าระปลายทาง และผูซ้ือ้ไม่รบั
สินคา้หรือไม่  

ดร.พีระพงษ ์กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า ปัจจบุนั การขายผ่านช่อง E-Commerce เติบโตขึน้ใน
อตัรารอ้ยละ 181 หรือมีสดัส่วนรายไดร้อ้ยละ 4-5 ของรายไดท้ัง้หมด ซึ่งพิจารณาแลว้ถือเป็นอตัราส่วนท่ีต ่า และ
บริษัทยงัคงตอ้งพฒันาในดา้นนี ้แมว้่าบริษัทมีสดัส่วนยอดขายในช่องทางนีไ้ม่มาก เนื่องจากสดัส่วนรายไดจ้าก
การขายช่องทางอื่นมีมูลค่าสูงกว่า จึงส่งผลใหก้ารขายผ่านช่องทาง E-Commerce มีอัตราส่วนที่ค่อนข้างต ่า 
ส าหรบัเรื่องการจ าหน่ายสินคา้โดยใหช้ าระเงินปลายทาง บริษัทยงัมีการจ าหน่ายสินคา้ในลกัษณะนีแ้ต่ยงัไม่มาก 
ส่วนใหญ่ผูซ้ือ้ตอ้งช าระเงินก่อน ท าใหอ้ตัราการคืนสินคา้มีนอ้ย ทัง้นี ้ในปีหนา้บรษิัทคาดการณว์่าการขายผ่าน
ช่องทาง E-Commerce มีแนวโนม้จะสดัส่วนรายไดใ้นอตัรารอ้ยละ 7-10 อย่างไรก็ตาม บรษิัทไม่สามารถชีแ้จงลง
ในรายละเอียดได ้เนื่องจากเป็นเรื่องของการวางแผนธุรกิจ  

เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดงักล่าว ท่ีประชมุไดพ้ิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มติ อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดร้บัการ
ตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ ตามที่ประธานฯ เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้
ดงันี ้

ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 918,697,909 หุน้ 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 809,256,310 88.0873 

(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

(3) งดออกเสียง 109,441,599 11.9127 

(4) บตัรเสีย 0 0.0000 

 รวมจ านวนเสียง 918,697,909 100.0000 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับผล
การด าเนินงานปี 2562 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้คณุธิติพทัธ ์วงษ์ศรีเผือก ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี และการเงิน ใหร้ายละเอียดในวาระนี ้ 

คณุธิติพทัธ ์วงษ์ศรีเผือก ไดแ้ถลงต่อที่ประชมุว่า จากผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทมีก าไรสทุธิ
ตามงบการเงินเป็นจ านวน 232,576,900.96 บาท (สองรอ้ยสามสิบสองลา้นหา้แสนเจ็ดหมื่นหกพนัเกา้รอ้ยบาทเกา้สิบหก
สตางค)์ 
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ทัง้นี ้ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท บรษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของ
ก าไรสทุธิจนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด โดยทุนส ารอง
ตามกฎหมาย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 30,226,100 บาท (สามสิบลา้นสองแสนสองหมื่นหกพนัหนึ่งรอ้ยบาท
ถว้น) ซึ่งครบถว้นเท่ากับรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทจ านวน 302,261,000 บาท (สามรอ้ยสองลา้นสองแสนหก
หมื่นหนึ่งพนับาทถว้น) บรษิัทจึงไม่จ าเป็นตอ้งจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายอีก 

อย่างไรก็ดี บริษัทยังมีกระแสเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายตามสดัส่วนของหุน้ที่ตนถืออยู่
ของบริษัท บรษิัทจึงมีความประสงคจ์ะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิประจ าปี 2562 ทั้งสิน้ในอตัราหุน้ละ 0.071 บาท หรือ
เป็นจ านวนเงิน 212,587,740.99 บาท (สองรอ้ยสิบสองลา้นหา้แสนแปดหมื่นเจ็ดพนัเจ็ดรอ้ยส่ีสิบบาทเกา้สิบเกา้สตางค)์ 
คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 91.41 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ซึ่งสงูกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทซึ่งจะ
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 

โดยบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผู้ถือหุน้แลว้เมื่อวนัที่ 9 กันยายน 2562 ในอัตราหุน้ละ 0.035 บาท เป็นเงิน
จ านวน 104,796,773.73 บาท (หนึ่งรอ้ยส่ีลา้นเจ็ดแสนเกา้หมื่นหกพันเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค)์ ทั้งนี ้
เป็นไปตามมติที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 

อีกทัง้บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพิ่มแลว้อีกเมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.036 บาท 
คิดเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 107,790,967.26 บาท (หนึ่งรอ้ยเจ็ดลา้นเจ็ดแสนเกา้หมื่นเกา้รอ้ยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค)์ 
ทั้งนี ้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2563 โดยตารางเปรียบเทียบขอ้มูลการ
จ่ายเงินปันผล เป็นดงันี ้

รายการ 
เงนิปันผลส าหรับปี 2563 

(ปีทีเ่สนอ) 
จากผลการด าเนินงานปี 2562 

เงนิปันผลส าหรับปี 2562 
(ปีทีผ่่านมา) 

จากผลการด าเนินงานปี 2561 

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

2.  จ านวนหุน้ (หุน้) 2,994,193,535 2,994,193,535 

3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้  

(บาท/หุน้) 

    - เงินปันผลระหว่างกาล  

      ครัง้ที่ 1 จ่ายวนัท่ี 9 กนัยายน 2562 

    - เงินปันผลระหว่างกาล 

      ครัง้ที่ 2 จ่ายวนัท่ี 29 เมษายน 2563 

0.071 

 

 

0.035 

 

0.036 

0.300 

 

0.162 

 

0.138 

4.  จดัสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย (บาท) จดัสรรเงินส ารองครบตาม
กฎหมายแลว้ 

จดัสรรเงินส ารองครบตาม
กฎหมายแลว้ 

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

6.  อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 
หลงัหกัภาษีและเงินส ารองตามกฎหมาย 

91.41 90.58 
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ดงันัน้ บรษิัทจึงจะงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2562 

คณุธิติพทัธ ์วงษ์ศรีเผือก  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเรื่องการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล
เพิ่มเติมส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม  

เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใดเพิ่มเตมิ ประธานฯ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย และ
งดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 ที่ประชมุไดพ้ิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มติ อนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562  
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผล
การนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้ 

ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 918,697,909 หุน้ 

 

 

 

 

 

 

วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2563 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนีจ้ะใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผูบ้รหิารของบรษิัท ค่าตอบแทนเบีย้ประชุม
ของกรรมการ และโบนสัของกรรมการจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามขอ้เสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครัง้ที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไดก้ลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แลว้รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. เสนอค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผูบ้รหิารของบริษัทประจ าปี 2563 ในอตัราที่เพิ่มขึน้เฉล่ียรอ้ยละ 
3 จากมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ซึ่งไดอ้นมุตัิไวแ้ลว้ 

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปโบนสักรรมการท่ีจ่ายในปี 2563 ซึ่งเป็นโบนสัจากผลประกอบการปี 2562 โดย
ก าหนดอตัราเงินโบนสัเท่ากบัรอ้ยละ 0.02 ของรายไดปี้ 2562 และจะจา่ยโบนสัไม่เกิน 365,382 บาท (สามแสน
หกหมื่นหา้พนัสามรอ้ยแปดสิบสองบาทถว้น) โดยเฉล่ียใหก้รรมการอิสระทกุท่าน

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 809,256,310 88.0873 

(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

(3) งดออกเสียง 109,441,599 11.9127 

(4) บตัรเสีย 0 0.0000 

 รวมจ านวนเสียง 918,697,909 100.0000 
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ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัโบนสักรรมการเนื่องจากไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผูบ้รหิารแลว้ 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เสนอค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของคณะกรรมการของ
บริษัทประจ าปี 2563 ในอัตราลดลงรอ้ยละ 30 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่  25 
เมษายน 2562 ซึ่งไดอ้นมุตัิไว ้ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัเบีย้ประชมุ เนื่องจากไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผูบ้รหิารแลว้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2563 ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้นสอบถามดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้

1. นายวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า 

1.1 บริษัทได้ก าหนดเพดานส าหรับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการหรือไม่ บริษัทมีค่าใช้จ่ายสุทธิส าหรับ
ค่าตอบแทนกรรมการท่ีไดร้บัการอนมุตัไิปในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้เท่าใด 
และบรษิัทก าหนดเพดานส าหรบัการก าหนดเงินโบนสักรรมการหรือไม่  

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค าถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทไดก้ าหนดเพดานส าหรับการจ่ายเงินโบนัส
กรรมการท่ีจะจ่ายในปี 2563 จากผลประกอบการปี 2562 เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 365,382 บาท โดยเฉล่ีย
ใหแ้ก่กรรมการอิสระทกุท่าน 

ค่าเบีย้ประชุมส าหรับคณะกรรมการ ส าหรับปีทีเ่สนอ 
(ปี 2563) 

(บาทต่อคน) 

ส าหรับปีกอ่น 
(ปี 2562) 

(บาทต่อคน) 

1. ค่าเบีย้ประชมุของกรรมการบรษิัท 

• ประธานฯกรรมการบรษิัท 

• กรรมการบรษิัท 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 

19,325 

14,494 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 

27,607 

20,705 

2. ค่าเบีย้ประชมุของกรรมการตรวจสอบ 

• ประธานฯกรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการตรวจสอบ 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 

19,325 

14,494 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 

27,607 

20,705 

3. ค่าเบีย้ประชมุของกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

• ประธานฯกรรมการสรรหาฯ 

• กรรมการสรรหาฯ 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 

 

19,325 

14,494 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 

 

27,607 

20,705 

4. ค่าเบีย้ประชมุของกรรมการบรหิารความเส่ียง 

• ประธานฯกรรมการบรหิารความเส่ียง 

• กรรมการบรหิารความเส่ียง 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 

19,325 

14,494 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 

27,607 

20,705 
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1.2 บรษิัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2562 และปี 2563 จ านวนทัง้สิน้เท่าใด  

นายวิบูลย ์พจนาลัย ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของโบนสัประจ าปี 2563 
ตอ้งค านวณจากผลประกอบการปี 2563 ดงันัน้ บรษิัทจึงยงัไม่สามารถแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบได  ้

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค าถามเพิ่มเติมว่า ในปีนีค้ณะกรรมการบริษัททุกท่านสมัครใจลดเบีย้
ประชุมของคณะกรรมการลงในอัตรารอ้ยละ 30 จากที่เคยไดร้บัในปีที่แลว้ แต่ยังไม่สามารถระบุไดว้่าเป็นเงิน
จ านวนทัง้สิน้เท่าใด เนื่องจากตอ้งพิจารณาจากจ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุในปีนี ้ซึ่งอย่างนอ้ยไม่ต ่ากว่า 4 ครัง้ต่อปี 
อย่างไรก็ตาม บรษิัทจะชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ต่อไป 

ตอบค าถามเพิ่มเติม จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่  25 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนเบี ้ยประชุมกรรมการของบริษัทประจ าปี 2562 ในอัตราที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 จากปี 2561 โดย ประธาน
กรรมการบรษิัทจะไดค้่าเบีย้ประชมุครัง้ละ 27,607 บาท/คน และกรรมการจะไดค้่าเบีย้ประชมุครัง้ละ 20,705 บาท/คน 

เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2563 เป็นแต่ละ
รายการ ที่ประชมุไดพ้ิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มติ อนมุตัิค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากซึ่งไม่
นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุโดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้ 

1) ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผูบ้ริหารของบรษิัทประจ าปี 2563 ในอตัราที่เพิ่มขึน้เฉล่ียรอ้ยละ 3 

ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในวาระนีผู้ท้ี่มีส่วนไดเ้สียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ 
นายแพทยส์ุวิน ไกรภูเบศ และดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน ์รวมเป็นหุ้นของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 2 ท่าน 
จ านวน 286,781,000 หุน้ 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 519,665,310 82.2363 

(2) ไม่เห็นดว้ย 2,810,000 0.4447 

(3) งดออกเสียง 109,441,599   17.3190 

(4) บตัรเสีย 0 0.0000 

 รวมจ านวนเสียง 631,916,909 100.0000 
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2) ค่าตอบแทนกรรมการในรูปโบนสักรรมการประจ าปี 2563 

ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในวาระนีผู้ท้ี่มีส่วนไดเ้สียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ 
นางธัญญาภรณ ์ไกรภูเบศ และ นางสาวมณสธุาทิพ มลาอคัรนันท ์รวมหุน้ของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 2 ท่าน 
จ านวน 362,336,000 หุน้ 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 444,148,310 79.8308 

(2) ไม่เห็นดว้ย 2,772,000 0.4982 

(3) งดออกเสียง 109,441,599   19.6709 

(4) บตัรเสีย 0 0.0000 

 รวมจ านวนเสียง 556,361,909 100.0000 

3) ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมกรรมการของบริษัทประจ าปี 2562 ในอตัราลดลงรอ้ยละ 30 จากมติที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในวาระนี ้ที่มีส่วนไดเ้สียและไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ไดแ้ก่ 
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ และ นางสาวมณสุธาทิพ มลาอคัรนันทร์วมหุน้ของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 2 ท่าน 
จ านวน 362,336,000 หุน้ 

 

 

 

 

 

 

วาระที ่6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2563 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท และเพื่อใหเ้ป็นไปตามคณุสมบตัิของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  บริษัทจึงจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์หค้วามเห็นชอบ และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 
ทัง้นี ้บริษัทไดแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ซึ่งมีรายชื่อดงัต่อไปนีเ้ป็นผูส้อบ
บญัชีของบรษิัท โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท และ
ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตตามรายนามนัน้ ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หบ้ริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากัดเป็นผูม้ีอ  านาจแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เป็น 
ผูป้ฏิบตัิหนา้ที่แทนได ้ 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 446,880,310 80.3219 

(2) ไม่เห็นดว้ย 40,000 0.0072 

(3) งดออกเสียง 109,441,599   19.6709 

(4) บตัรเสีย 0 0.0000 

 รวมจ านวนเสียง 556,361,909 100.0000 
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 ชื่อผูส้อบบญัชี ใบอนญุาตเลขที่ 

(1) นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ ์ 2982 

(2) นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ ์ 7764 

(3) นางสาวสภุาภรณ ์ มั่งจิตร 8152 

และก าหนดค่าตอบแทนตามขอ้เสนอบริการสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีเสนอมาส าหรบับริษัทเ ป็นจ านวนเงินรวม 1,460,000 
บาท (หนึ่งลา้นส่ีแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตประจ าปี 2562 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ทัง้นี ้บริษัทสอบบญัชีดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมาโดยมีผลการปฎิบตัิงานอยู่ในเกณฑท์ี่ดี 
ไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียกับบรษิัท ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท 

ประธานฯ แจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี ้มีผู้ถือหุน้มาเขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติม
จ านวน 1 ท่าน นบัเป็นจ านวนหุน้ 23,300 หุน้ รวมทัง้หมดเป็น 92 ท่าน นบัเป็นจ านวนหุน้  918,721,209 หุน้  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเรื่องการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตประจ าปี 
2563 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตประจ าปี 2563 ที่ประชมุไดพ้ิจารณาและมีมติดงันี ้

มติ อนุมัติแต่งตั้ง คุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ใบอนุญาตเลขที่ 2982 คุณนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ 
ใบอนญุาตเลขที่ 7764 และคุณสภุาภรณ ์มั่งจิตร ใบอนุญาตเลขที่ 8152 ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
ที่ไดร้บัการรบัรองจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์จากบริษัท สอบ
บญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2563 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคน
ใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตตามรายนามนัน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้รษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่น
แนล จ ากัดเป็นผูม้ีอ  านาจแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายอื่นของบรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากดั เป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ที่แทนได ้และอนุมตัิค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 เป็น
จ านวนเงิน 1,460,000 บาท (หนึ่งลา้นส่ีแสนหกหมื่นบาทถว้น) ตามที่ประธานฯ เสนอ 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) (บาท) ปี 2562 (ปีทีผ่่านมา) (บาท) 

ค่าสอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ของบรษิัท (Audit Fee) 

1,460,000 1,460,000 

ค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) ไม่มี ไม่มี 

รวม 1,460,000 1,460,000 
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 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนบั
คะแนนในวาระนี ้ดงันี ้ 

ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 918,721,209 หุน้ 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 809,279,610 88.0876 

(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

(3) งดออกเสียง 109,441,599 11.9124 

(4) บตัรเสีย 0 0.0000 

 รวมจ านวนเสียง 918,721,209 100.0000 

วาระที ่7 พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการทีอ่อกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน 

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อที่ประชมุว่าในปี 2563 กรรมการของบรษิัทท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งมีจ านวน 3 ท่าน คิดเป็นอตัรา 
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งไดแ้ก่  

1) รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ (รกัษาการ) กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

2) พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวาลย ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3) นายแพทยส์วุิน ไกรภเูบศ ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียในการพิจารณาวาระนี ้ประธานฯ จึงขอ
เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากหอ้งประชุม เพื่อความโปร่งใสในการด าเนินการประชุมในวาระนี ้และมอบหมายให ้
นางสาวณฐัมณฑ ์พลูพิพฒันนัท ์เป็นผูด้  าเนินการประชมุแทน  

นางสาวณัฐมณฑ ์พูลพิพฒันนัท ์กล่าวว่า ในการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบ
ก าหนดออกตามวาระสามารถไดร้บัเลือกกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งตามเดิมไดอ้ีก  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ์อย่างกวา้งขวางในสาขาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่
บริษัทได ้ส าหรบักรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อให้ไดร้บัการเลือกตั้งให้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สามารถให้
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  บรษิัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
แต่งตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งไดแ้ก่ 
รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น ด ารงต าแหน่งด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ (รกัษาการ) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
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ขา้งตน้ และเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระ
หนึ่ง รายละเอียดขอ้มูลของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังที่ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้
นางสาวณัฐมณฑ ์พลูพิพฒันนัท ์เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเรื่องการก าหนดรายชื่อกรรมการท่ีออกตามวาระและแต่งตัง้
กรรมการเขา้แทน ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม  

นางสาวณัฐมณฑ์ พูลพิพัฒนันท ์จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกตามวาระ ที่ประชมุไดพ้ิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มติ ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนส าหรบัการเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และ
กรรมการของบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงในแต่ละรายดงันี ้

1)  รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ (รกัษาการ) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

มีผูถื้อหุน้มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 918,721,209 หุน้ 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 806,629,610  87.7992 

(2) ไม่เห็นดว้ย 2,650,000 0.2884 

(3) งดออกเสียง 109,441,599 11.9124 

(4) บตัรเสีย 0 0.0000 

 รวมจ านวนเสียง 918,721,209  100.0000 

2)  พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย ์ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

มีผูถื้อหุน้มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 918,721,209 หุน้  

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 806,628,610  87.7991 

(2) ไม่เห็นดว้ย 2,651,000 0.2886  

(3) งดออกเสียง 109,441,599 11.9124 

(4) บตัรเสีย 0 0.0000 

 รวมจ านวนเสียง 918,721,209 100.0000  
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3) นายแพทยสุ์วิน ไกรภูเบศ ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 632,985,209 หุน้ (โดยไม่นบัหุน้ของผูม้ีส่วนได้
เสีย 1 ท่าน จ านวน 285,736,000 หุน้) 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 516,276,192 81.5621 

(2) ไม่เห็นดว้ย 4,617,418 0.7295 

(3) งดออกเสียง 112,091,599 17.7084 

(4) บตัรเสีย 0 0.0000 

 รวมจ านวนเสียง 632,985,209 100.0000 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผูถื้อหุน้สอบถามค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการของบรษิัท 
โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดงัต่อไปนี ้ 

1. นางสาวมะลิ ทมิจรัส ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า  

1.1 ปี 2563 ค่าตอบแทนรายเดือนผูบ้รหิารเพิ่มขึน้จากปีที่แลว้ในอตัรารอ้ยละ 3 ใช่หรือไม่ 

นางดารณี ปะเถตัง เลขานุการบริษัท   ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า ถูกตอ้ง ค่าตอบแทนรายเดือนของ
กรรมการซึ่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัทประจ าปี 2563 ในอัตราที่เพิ่มขึน้เฉล่ียรอ้ยละ 3 จากมติที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

1.2 ปี 2563 บรษิัทจะจ่ายเงินโบนสัส าหรบักรรมการอิสระจ านวนเท่าใด  

นางดารณี ปะเถตัง เลขานุการบริษัท   ตอบค าถามผู้ถือหุ้นว่า ค่าตอบแทนกรรมการในรูปโบนัส
กรรมการที่จ่ายในปี 2563 ซึ่งเป็นโบนสัจากผลประกอบการปี 2562 โดยก าหนดอตัราเงินโบนสัเท่ากับรอ้ย
ละ 0.02 ของรายไดปี้ 2562 และจะจ่ายโบนสัไม่เกิน 365,382 บาท โดยเฉล่ียใหก้รรมการอิสระทกุท่าน 

1.3 ปี 2563 เบีย้ประชมุคณะกรรมการลดลงจากปีที่แลว้ในอตัรารอ้ยละ 30 ใช่หรือไม่ 

นางดารณี ปะเถตัง เลขานุการบริษัท   ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า ถูกตอ้ง ตามที่ทางคณะกรรมการ
บริษัทไดพ้ิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนครัง้ที่ 
2/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เสนอค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการของบริษัทประจ าปี 
2563 ในอตัราลดลงรอ้ยละ 30 
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2. นายวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า 

2.1 บริษัทมีตัวเลขค่าตอบแทนกรรมการซึ่งจะไดจ้่ายส าหรบัปีนีห้รือไม่นางดารณี ปะเถตัง เลขานุการ

บริษัท  ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า บริษัทยงัไม่สามารถแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบไดแ้ละบรษิัทขอรบัไวพ้ิจารณา
และจะเพิ่มเติมขอ้มูลใหท้างผูถื้อหุน้รบัทราบต่อไป เนื่องจากเป็นค่าตอบแทนกรรมการที่จะจ่ายในปี 
2563 ทัง้ปี 

2.2 ที่ผ่านมาบรษิัทวางกลยุทธใ์นการจ าหน่ายสินคา้โดยเนน้การจ าหน่ายผ่านรา้นคา้ปลีก แต่ในปัจจุบนัมี
การปิดรา้นคา้ปลีกเหลือเพียงประมาณกว่า 200 รา้น อยากทราบว่าปัจจบุนับรษิัทมียอดขายประมาณ
เท่าใด 

ดร.พีระพงษ ์กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า ที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายจากรา้นคา้ปลีก
ต่างๆเป็นจ านวนมาก โดยหลกัมาจากนกัท่องเที่ยว แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่าสาย
พันธุ์ใหม่ Covid-19 ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา 
อย่างไรก็ตาม สถานการณปั์จจบุนัดีขึน้กว่ารอ้ยละ 50 เมื่อเทียบกับก่อนช่วงแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโค
โรน่าสายพนัธุใ์หม่ Covid-19  

2.3 ค่าเฉล่ียของยอดจ าหน่ายสินคา้ของรา้นคา้ปลีกแต่ละรา้นมาจากทัง้สาขาที่ยอดขายดีและที่ยอดขายไม่
ดีใช่หรือไม่  

ดร.พีระพงษ ์กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า ในสถานการณ์ปกติ หากบริษัทมียอดขาย
เฉล่ีย 100 ลา้นบาท ในปัจจุบนับริษัทมียอดขายประมาณ 50 ลา้นบาท หรือ recover กลบัมาได ้50% 
แต่ทัง้นี ้บรษิัทไม่สามารถระบไุดว้่าแต่ละรา้นคา้ปลีกมียอดขายจ านวนเท่าใดเนื่องจากเป็นขอ้มลูในการ
บรหิารเชิงลกึ  

2.4 ยอดขายในต่างประเทศเป็นอย่างไร 

ดร.พีระพงษ ์กิติเวชโภคาวฒัน ์ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า ในปัจจบุนัยอดขายเริ่มดีขึน้ recover ยอดขาย
กลบัมาประมาณอตัรารอ้ยละ 60 ในขณะที่ในช่วงของการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 ยอดขาย
ลดลงในอตัรารอ้ยละ 90  

2.5 บรษิัทคาดว่าจะมียอดขายเป็นจ านวนเท่าใด ณ วนัสิน้ปี 

ดร.พีระพงษ ์กิติเวชโภคาวฒัน ์ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า คาดว่าไม่ต  ่ากว่า 900 ลา้นบาท ทัง้นี ้โดยปกติ
แลว้บรษิัทมียอดขายไม่ต ่ากว่า 2,000 ลา้นบาทต่อปี  

2.6 บรษิัทมีการวางแผนลดค่าใชจ้่ายของบรษิัทหรือไม่ 

ดร.พีระพงษ ์กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า ตามที่นายแพทยส์วุิน ไกรภูเบศ เรียนแจง้ไป
ก่อนหนา้นี ้ปัจจบุนับรษิัทมีการลดค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานไปเกินกว่าครึง่หน่ึงของค่าใชจ้่ายปกติ 
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2.7 บรษิัทคาดว่าจะสามารถลดค่าใชจ้่ายไดท้ัง้ปีจ านวนทัง้สิน้ประมาณเท่าใด 

ดร.พีระพงษ ์กิติเวชโภคาวฒันแ์ละนายแพทยสุ์วนิ ไกรภูเบศ ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า บรษิัทคาดว่า
จะลดค่าใชจ้่ายไดป้ระมาณ 41 ลา้นบาทต่อเดือน หากบรษิัทลดค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารใน
จ านวนที่มากเกินไปอาจท าใหบ้รษิัทประสบปัญหาหากเศรษฐกิจฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็ เช่น การเสียโอกาส
ทางการคา้ เสียโอกาสในการขายหรือเสียโอกาสในการท าก าไร อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนัแมแ้ต่องคก์าร
อนามัยโลกยังไม่สามารถคาดการณถ์ึงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 ได ้ดังนั้น 
บรษิัทเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งด าเนินธุรกิจอย่างระมดัระวงัเพื่อรองรบัสถานการณใ์นอนาคต
ดว้ย  

2.7 สัดส่วนยอดขายระหว่าง การขายสินคา้ให้กับผู้บริโภค (B2C) และ การขายสินคา้ให้กับหน่วยธุรกิจ
ต่างๆ (B2B) คิดเป็นอตัราส่วนเท่าใด 

ดร.พีระพงษ ์กิติเวชโภคาวัฒน ์ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า สดัส่วนการขาย B2B มากกว่า 50%   

2.8 บรษิัทมีการวางแผนขยายแผนธุรกิจการขายแก่ผูป้ระกอบธุรกิจบา้ง (B2C) หรือไม่ 

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค าถามผู้ถือหุ้นว่า มีแนวโนม้ว่าจะมีการขยายตัวในส่วนของ 
B2C เพราะในปัจจบุนัเห็นว่าบรษิัทมีรา้นคา้ปลีกจ านวนมากเพียงพอแลว้ที่จะจ าหน่ายตรงสู่ผูบ้ริโภค 

2.9 เห็นว่าในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 ผู้ให้เช่าสถานที่ต่างยินยอมลด
ราคาค่าเช่าใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ เหตใุดบรษิัทจึงยงัมีค่าใช่จ่ายในอตัราที่สงู 

ดร.พีระพงษ ์กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า ในส่วนของค่าเช่าเราสามารถลดลงได้จากที่
เคยจ่ายเฉล่ียเดือนละ 20 ลา้นบาทเหลือเดือนละ 12 ลา้นบาท ส่วนในช่วงสถานการณ์โควิด บริษัท
ไดร้บัส่วนลดค่าเช่าซึ่งแต่ละหา้งไม่เท่ากนั บางหา้งลดเฉพาะค่าเช่าแต่ไม่ไดล้ดค่าบรกิารก็มี ซึ่งหลงัจาก
คลายล็อกดาวน์ห้างเปิดด าเนินการบริษัทตอ้งช าระค่าเช่าในราคาปกติแม้ว่าจะยังไม่มีลูกคา้มาใช้
บรกิารในหา้งสรรพสินคา้ก็ตาม  

2.10 เหตใุดบรษิัทจึงไม่เปล่ียนกลยทุธล์ดจ านวนสาขารา้นคา้ปลีกลงเนื่องจากมีค่าใชจ้่ายสงู  

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์  ตอบค าถามผู้ถือหุ้นว่า ในอดีตบริษัทมียอดขายที่สูงมากอัน
เนื่องมาจากการมีรา้นสาขาจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั Covid-
19 เกิดขึน้อย่างรวดเร็วมาก ส่งผลใหบ้ริษัทไม่สามารถปรบัแผนกลยุทธไ์ดท้นัแต่ในปัจจุบนับริษัทไดม้ี
แผนและด าเนินการปิดสาขาที่ไม่มีความสามารถในการท าก าไร 
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เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชมุในเวลา 17.00 น. 

 

 

(รศ.ดร.วิชติ อู่อน้) 
ประธานคณะกรรมการ (รกัษาการ) และประธานในท่ีประชมุ 

 

 

    (นางดารณี ปะเถตงั) 
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รายงานประจ าปี 2563 
น าส่งในรูปแบบ QR CODE 
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ส าเนางบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ในรูปแบบ QR CODE 
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ข้อมูลของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

1. นายวิบูลย ์พจนาลัย เสนอเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

อายุ   45 ปี 

การศึกษา - ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิตมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาโท วิทยาศาสตร ์สาขาการจดัการความเส่ียงและอนพุนัธท์างการเงิน Georgia 
State University 

- ผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุาต Certified Public Accountant (CPA) 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูต ร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิัท 

การถือหุน้ในบริษทั -ไม่มี- 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี (25 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2564) 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่น กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบยีน 
ไม่มี 
กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  
ไม่มี 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่น 
ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน ์

ไม่มี 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 
5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา การท างาน 

2561 – ปัจจบุนั
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่  
กรรมการบรษิัท บมจ.ไทย อิงเกอร ์โฮลดิง้  
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.เดนทลั คอรป์อเรชั่น 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. บิวตีค้อมมนูิตี ้
กรรมการ บจ. เอเซียเหมืองแรอ่ตุสาหกรรม 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 
2563 

เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการของบรษิัท 7 ครัง้จากทัง้หมด 7 ครัง้ 

เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท 4 ครัง้จากทัง้หมด 4 ครัง้ 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแลว้เห็นว่านายวิบูลย ์
พจนาลัย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ ์ในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิัท สามารถที่
จะช่วยพฒันาบรษิัทได ้จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัท  
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1. นายวิบูลย ์พจนาลัย เสนอเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ตอ่) 

-  ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย ไม่มี 

-  ความสมัพนัธก์บับรษิัทหรือบรษิทัย่อยที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

-  กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 

-  ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพของบรษิัทหรือบรษิัทย่อยในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่เป็น 

-  ความสมัพนัธท์างธุรกจิที่มีนยัยะส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ไม่มี 

-  ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท ไม่มี 
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2. นางธัญญาภรณ ์ ไกรภูเบศ เสนอเป็นกรรมการ  

 

อายุ    52 ปี 

การศึกษา - ประกาศนียบตัรพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

- Academy of Business Creativity (ABC) จากสถาบนัพฒันาความคิดสรา้งสรรคเ์ชงิ
ธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บรษิัท 

การถือหุน้ในบริษทั จ านวน 352,336,000 หุน้  
คิดเป็น 11.70% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ณ วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี (25 เมษายน 2561 - 26 เมษายน 2564) 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่น กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบยีน 
ไม่มี 
กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  
ไม่มี 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่น 
ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน ์

ไม่มี 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 
5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา การท างาน 

2561– ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. บิวตี ้คอมมนูิตี ้

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 
2563 

เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการของบรษิัท 6 ครัง้จากทัง้หมด 7 ครัง้ 

 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแลว้เห็นว่านางธัญญา
ภรณ์ ไกรภูเบศ มีคุณสมบัติครบถว้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ ์ในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัท สามารถที่
จะช่วยพฒันาบรษิัทได ้จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัท  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/abcbyspu/?ref=page_internal
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3. ดร.พีระพงษ ์กิตเิวชโภคาวัฒน ์เสนอเป็นกรรมการ 

 อาย ุ 59 ปี 

การศึกษา - ปรญิญาตรี วิทยาศาสตรบ์ณัฑติ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 
- ปรญิญาโท การตลาดมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และ Gothenberg University, 
Sweden 
- ปรญิญาโทการบรหิารธุรกิจคา้ปลีก, University of sterling United Kingdom. 
- ปรญิญาเอก การจดัการดษุฎีบณัฑิตสาขาวิชาการจดัการธุรกิจ วิทยาลยับณัฑิตศกึษา
ดา้นการจดัการ มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 
- Mini MBA in Franchise Nova Southeastern University, USA.  
- CFE (Certified Franchise Executive) International Franchise Association (IFA) 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัท 

การถือหุน้ในบริษทั จ านวน 1,045,000หุน้  
คิดเป็น 0.03% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ณ วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563 

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

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่น กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบยีน 

ไม่มี 

กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  

ไม่มี 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่นทีอ่าจ
ท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

ไม่มี 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 
5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา การท างาน 

2561 – ปัจจบุนั 
2554 – 2560 
2550 – 2560 
2538 – 2560 

กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารบมจ. บิวตี ้คอมมนูิตี ้
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. บิวตี ้คอมมู
นิตี ้
กรรมการ บจ. บิสิเนส โคช้ แอนด ์คอนซลัติง้ 
กรรมการ บจ. บี.ที.ซี. พารท์ เซ็นเตอร ์

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2563 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการของบรษิัท 7 ครัง้จากทัง้หมด 7 ครัง้ 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแลว้เห็นว่าดร.พีระพงษ์ 
กิติเวชโภคาวัฒน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมี
ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัท 
สามารถที่จะช่วยพฒันาบรษิัทได ้จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัท 
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ค านิยามกรรมการอิสระ 
ของ 

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากัด (มหาชน) 

บรษิัทไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไว ้ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี ้

(1)  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วมผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงานลกูจา้งพนกังานท่ีปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ าหรือผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บรษิัทเวน้แต่จะพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวนีไ้ม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของ
บรษิัท 

(3)  ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดาคู่สมรสพี่
นอ้งและบุตรรวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหารผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผู้มีอ  านาจควบคุมหรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอให้
เป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

(4)  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัทบรษิัทใหญ่บรษิัทย่อย บรษิัทรว่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบรษิัทในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี
นยั1 หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหน่ึงรวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือ
ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยร์ายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบรกิารหรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรบัหรือ
ใหกู้ย้ืมค า้ประกันการใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้นรวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกันซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือ
คู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ลา้น
บาทขึน้ไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการ
ที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าวให้นับรวมภาระหนีท้ี่
เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

 

 
1 ผูถ้ือหุน้ที่มีนยั หมายความว่า ผูถ้ือหุน้ในบริษัทเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท และการถือหุ้นดงักล่าวใหน้บั

รวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เกี่ยวขอ้งดว้ย 
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(5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชีซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบรษิัทสงักัดอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

(6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงินซึ่ง
ไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบรษิัทในกรณีที่ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

(7)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

(8)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่นซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

(9)  ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

(แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

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

 เขียนที่……………………………………………. 

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

(1) ขา้พเจา้……………………………………………………....สญัชาติ…………...……..……….…........ 

อยู่บา้นเลขท่ี….......…………ถนน…………………………………ต าบล/แขวง………………….…..…......……………… 

อ าเภอ/เขต……….....…………..….จงัหวดั…….………….....……..………….รหสัไปรษณีย…์……..………….………... 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท….………………………..……………………………….........…จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิน้รวม…………....………..……...หุ้นและออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ……....………………… 
เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั…………………………หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………….……………..…เสียง 

หุน้บรุมิสิทธิ……………….……...หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………..……………….…เสียง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้

(1) …………………………………….…........…………อาย…ุ……........…ปี อยู่บา้นเลขท่ี……….......………. 

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

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

(2) …………………………………….………..…………อาย…ุ……........…ปี อยู่บา้นเลขท่ี……...........……… 

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

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

 (3) …………………………………….….........…………อาย…ุ…….......…ปี อยู่บา้นเลขท่ี..……...........……. 

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

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

บิวตี ้คอมมนูิตี ้ 

ทะเบียนผูถ้ือหุน้เลขที ่

หนา้       1       ของจ านวน      2      หนา้ 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6 

หนา้ 39 ของ 65 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้
ในการประชมุผูจ้องหุน้/การประชมุผูถื้อหุน้สามญั/วิสามญัครัง้ที่ ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 
13.30 น. ณ หอ้งประชมุครสิตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการครสิตลัดีไซนเ์ซ็นเตอร ์(CDC) เลขที่ 1420/1 
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนัเวลาและ
สถานท่ีอื่นดว้ย 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

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

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

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

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

 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม  และออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา้       2       ของจ านวน      2      หนา้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

(แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 

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

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

(1)  ขา้พเจา้…………………………………………………………….......……………สญัชาต…ิ..………........……………...…. 

อยู่บา้นเลขท่ี…........…………ถนน…………………....………………ต าบล/แขวง……………………………..……………. 

อ าเภอ/เขต………………......……….จงัหวดั………......………………………….รหสัไปรษณีย…์……..………….……….. 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท….………….......…………………..........................................................................จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม……………..……...หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั…..……........……...………เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั……...........………………………หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……....................…….……………เสียง 

หุน้บรุมิสิทธิ……............………….……..…หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………....................………….…เสียง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้

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

อยู่บา้นเลขท่ี…………...........…................ถนน……….....………………………..ต าบล/แขวง…….……….……………………. 

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

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

อยู่บา้นเลขท่ี…………...........…................ถนน……….....………………………..ต าบล/แขวง…….……….……………………. 

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

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

อยู่บา้นเลขท่ี…………...........…................ถนน……….....………………………..ต าบล/แขวง…….……….……………………. 

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

 

บิวตี ้คอมมนูิตี ้

ทะเบียนผูถ้ือหุน้เลขที ่

หนา้       1       ของจ านวน      8      หนา้ 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุผูจ้องหุน้/การ
ประชมุผูถื้อหุน้สามญั/วิสามญัครัง้ที่ ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุครสิตลับอลรูม 1, 2 
อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่  1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นดว้ย 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี  ้ดงันี ้

 วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 และแผนงานทีจ่ะด าเนินการ
ในปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

 วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานประจ าปี 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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 วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัตคิ่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

ค่าเบีย้ประชมุกรรมการบรษิัท 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ค่าเบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ค่าเบีย้ประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ค่าเบีย้ประชมุกรรมการบรหิารความเส่ียง 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของโบนสักรรมการปี 2564 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 
2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 วาระที ่7 พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการทีอ่อกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ชื่อกรรมการ นายวบิูลย ์พจนาลัย 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ นางธัญญาภรณ ์ไกรภูเบศ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ดร. พีระพงษ ์กติิเวชโภคาวัฒน ์

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 วาระที ่9  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงคข์องบริษัท และแก้ไขหนังสอืบริคณหส์นธิ ข้อ 3 เร่ือง     
วัตถุประสงคข์องบริษัท 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 วาระที ่10  พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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(6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมเวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหต ุ

1.  ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  ้

2.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้น ใบ
ประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
 

ในการประชุมผูจ้องหุน้/การประชุมผูถื้อหุน้สามญั/วิสามญัครัง้ที่ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 
น. ณ หอ้งประชุมครสิตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการครสิตลัดีไซนเ์ซ็นเตอร ์(CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นดว้ย 

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

 วาระท่ี………………….เรื่อง………………………………………………………………… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี………………….เรื่อง………………………………………………………………… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี………………….เรื่อง………………………………………………………………… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี………………….เรื่อง………………………………………………………………… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

    เหน็ดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี………………….เรื่อง………………………………………………………………… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

วาระท่ี………………….เรื่องเลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 

หนา้       7       ของจ านวน      8      หนา้ 



ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6 

หนา้ 47 ของ 65 

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง 

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

เขียนที่………………………………………………. 

วนัท่ี……….เดือน………………….พ.ศ…………… 

(1)  ขา้พเจา้……………………………………..………………………สญัชาติ……............…………..……………...…. 

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

อ าเภอ/เขต……………………….จงัหวดั………………………………….รหสัไปรษณีย…์……..………….……….. 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั…………………….…………………………... 

ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท….…………………………..……………………………..…………………จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม……………....……...หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………..……เสียงดงันี ้

หุน้สามญั…………………………………………หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………….………………เสียง 

หุน้บรุมิสิทธิ…………………….……….……..…หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………….…เสียง 

(2)  ขอมอบฉนัทะให ้

(1) ขา้พเจา้………………………….…………………………………………............…………..………………...…. 

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

อ าเภอ/เขต……………………….จงัหวดั………………………………….รหสัไปรษณีย…์……..………….……….. 

หรือ 

(2) ขา้พเจา้………………………….…………………………………………............…………..………………...…. 

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

อ าเภอ/เขต……………………….จงัหวดั………………………………….รหสัไปรษณีย…์……..………….……….. 

หรือ 

(3) ขา้พเจา้…………………………….………………………………………............…………..………………...…. 

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

อ าเภอ/เขต……………………….จงัหวดั………………………………….รหสัไปรษณีย…์……..………….……….. 

บิวตี ้คอมมนูิตี ้

ทะเบียนผูถื้อหุน้เลขท่ี 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม 
ผู้จองหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ /วิสามัญครัง้ที่  ประจ าปี 2564 ในวันที่  27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
ครสิตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการครสิตลัดีไซนเ์ซ็นเตอร ์(CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นดว้ย 

(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นีด้งันี ้

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วนคือ 

 หุน้สามญั…………..หุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้……….....เสียง 

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

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

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี  ้ดงันี ้

 วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

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

 วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 และแผนงานทีจ่ะ
ด าเนินการในปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

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

 วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

  เห็นดว้ย………….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……….….เสียง   งดออกเสียง………..เสียง 
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

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

 วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัตคิ่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

ค่าเบีย้ประชมุกรรมการบรษิัท 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ค่าเบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ค่าเบีย้ประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ค่าเบีย้ประชมุกรรมการบรหิารความเส่ียง 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของโบนสักรรมการปี 2564 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 
2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
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วาระที ่7 พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการทีอ่อกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ชื่อกรรมการ นายวบิูลย ์พจนาลัย 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ นางธัญญาภรณ ์ไกรภูเบศ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ดร. พีระพงษ ์กติิเวชโภคาวัฒน ์

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 เร่ือง     
วัตถุประสงคข์องบริษัท 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
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วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมเวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

ลงชื่อ  ผูม้อบฉนัทะ  ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

       

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ  ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้                    
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2.  หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 

(1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2)  หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3.  ผูถื้อหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  ้

4.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบ
ประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท…………………………………………………จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมผูจ้อง
หุน้/การประชุมผูถื้อหุน้สามญั/วิสามญัครัง้ทีประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.ณ หอ้งประชุมครสิตลับอล
รูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการคริสตลัดีไซนเ์ซ็นเตอร  ์(CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นดว้ย 

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

 วาระท่ี………………….เรื่อง………………………………………………………………… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

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

 วาระท่ี………………….เรื่อง………………………………………………………………… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

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

 วาระท่ี………………….เรื่อง………………………………………………………………… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

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

 วาระท่ี………………….เรื่อง………………………………………………………………… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

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

 

 

บิวตี ้คอมมนูิตี ้ 
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 วาระท่ี………………….เรื่อง………………………………………………………………… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

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

 วาระท่ี………………….เรื่องเลือกตัง้กรรมการ  

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

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

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

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

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

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

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

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

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

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

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

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

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

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

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

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

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

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

ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

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

1. การเข้าประชุมดว้ยตนเอง 

1.1  บุคคลธรรมดา 

แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรอื่นที่ทางราชการออกใหแ้ละมีภาพของเจา้ของบตัร หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ทัง้นี ้บตัรใดๆ ดงักล่าวทัง้หมด ตอ้งยงัไม่หมดอายกุารใชง้าน 

1.2  นิติบุคคล 

(1)  ผูแ้ทนนิติบคุคลแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผูแ้ทนนิติบคุคล 

(2)  ผูแ้ทนนิติบุคคลน าส่งส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย
ผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงว่าผูแ้ทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

2. การมอบฉันทะ 

• แนะน าใหใ้ช ้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ 

• ในวนัจดัประชมุ บรษิัทไดจ้ดัใหม้อีากรแสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีมอบ/ไดร้ับมอบฉนัทะ 

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(1)  ผูร้บัมอบฉันทะน าส่งหนงัสือมอบฉันทะ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6) แบบใดแบบหนึ่ง ที่กรอกขอ้ความครบถว้นชดัเจน
โดยผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะ 

(2)  ผูร้บัมอบฉนัทะน าส่งส าเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูถื้อหุน้ และผูถื้อหุน้ไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(3)  ผูร้บัมอบฉนัทะแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

(1)  ผูร้บัมอบฉันทะน าส่งหนังสือมอบฉันทะ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6) ที่กรอกขอ้ความครบถ้วนชัดเจน โดยผู้แทนนิติ
บคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะและบคุคลซึ่งเป็นผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะ 

(2)  ผูร้บัมอบฉันทะน าส่งส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย
ผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงว่าผูแ้ทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นผูม้ี
อ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

(3)  ผูร้บัมอบฉันทะน าส่งส าเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ และผูม้อบ
ฉนัทะไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

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

(1)  ผู้รับมอบฉันทะน าส่งและแสดงเอกสารตาม 2.2 (1) – (4) ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) หรือผูบ้รหิาร หรือพนกังานท่ีไดร้บัมอบอ านาจของคสัโตเดียน 

(2)  ผูร้บัมอบฉนัทะน าส่งส าเนาหนงัสือมอบอ านาจที่ผูถื้อหุน้ต่างประเทศมอบอ านาจใหค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนามใน
หนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผูบ้ริหาร หรือพนกังานที่ไดร้บั
มอบอ านาจของคสัโตเดียน 

(3)  ผูร้บัมอบฉนัทะน าส่งส าเนาหนงัสือมอบอ านาจที่คสัโตเดียนมอบอ านาจการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้การ
มอบอ านาจช่วง (ถา้มี) ใหแ้ก่กรรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือพนักงานของคัสโตเดียน โดยลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) หรือผูบ้รหิาร หรือพนกังานท่ีไดร้บัมอบอ านาจของคสัโตเดียน 

(4)  ผูร้บัมอบฉันทะน าส่งส าเนาหนังสือยืนยนัหรือส าเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคัสโตเดียน ซึ่งรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) หรือผูบ้รหิาร หรือพนกังานท่ีไดร้บัมอบอ านาจของคสัโตเดียน 

หมายเหตุ ในกรณีที่ตน้ฉบบัมิไดท้ าขึน้เป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษ และตอ้ง
ลงนามรบัรองความถูกตอ้งของค าแปลโดยผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผูบ้ริหาร หรือพนกังานที่ไดร้บั
มอบอ านาจของคัสโตเดียน และหากเป็นเอกสารที่มีการจัดท าขึน้ในต่างประเทศ จะตอ้งมีการรบัรองลายมื อชื่อโดย 
โนตารีพบัลิค 

3. การมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท 

ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้ โดยบริษัทขอแนะน าใหใ้ชห้นงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบกุารออกเสียงลงคะแนนไดอ้ย่างชดัเจน 

1. รศ.ดร. วิชิต อู่อน้  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

2. พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวาลย ์  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

3. นายวิบลูย ์พจนาลยั  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งตามขอ้ 1. หรือขอ้ 2. มายงับรษิัทเพื่อ
ตรวจสอบก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

4. อื่นๆ 

กรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีการแกไ้ขค าน าหนา้ชื่อ หรือชื่อสกุล โปรดแสดงส าเนาหลกัฐานรบัรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
และลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระทีบ่ริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีทีป่ระสงคจ์ะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

 

 

 

 

 

1.   รศ.ดร. วิชิต อู่อน้ 

ต าแหน่ง       กรรมการอิสระ 

อาย ุ        54 ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี  30/122  สคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร  10230 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที ่5 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

2. พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย ์

ต าแหน่ง   กรรมการอิสระ 

อาย ุ        54 ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี 459/8 ถนนลาดพรา้ว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที ่5 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

3. นายวิบูลย ์พจนาลัย 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

อาย ุ      45 ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี 268 ซ.พฒันาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

(กรรมการมีส่วนไดเ้สียในระเบียบวาระที ่5 เร่ือง พจิารณาและอนุมัตคิ่าตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2564 และวาระที ่7 เร่ือง พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการทีอ่อก
ตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน เน่ืองจากเป็นผู้ทีค่รบวาระในปีนี ้และได้รับ
การพิจารณาเสนอชือ่ให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง) 
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวด 1 บททัว่ไป 

ขอ้ 3. การเพิ่มเติมหรือแกไ้ขใดๆ ในขอ้บังคับนีก้็ดี หรือใน
ขอ้ก าหนดในหนงัสือบริคณหส์นธิก็ดี จะกระท าไดก้็
แต่โดยมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

หมวด 3 การโอนหุ้น 

ขอ้ 20. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มี สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อ
หุน้ ณ วันที่คณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุน้ที่ 
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้
เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ  วัน
เดียวกันนัน้ ทั้งนี ้สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้
รบัผลกระทบ แมว้่าทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วันประชุมผู้
ถือหุน้จะมีขอ้มลูที่เปล่ียนแปลงไปแลว้ 

วันที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตอ้ง
เป็นวนัที่ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่เกินสอง 
(2) เดือน แต่ตอ้งไม่ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการอนมุตัิให้
มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเมื่อคณะกรรมการ
ก าหนดวันเพื่อก าหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม
แลว้จะเปล่ียนแปลงมิได ้

ขอ้ 21. บรษิัทอาจปิดงดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้ในระหว่าง
ยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ก็
ได้  โดยประกาศให้ผู้ ถื อหุ้นทราบ ล่วงหน้า  ณ 
ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัททุก
แห่งไม่น้อยกว่าสิบ ส่ี  (14) วันก่อนวันปิดงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุน้  

หมวดที ่4 กรรมการและอ านาจกรรมการ 

ขอ้ 23. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี ้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดงัต่อไปนี ้

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

(2) ในการเลือกตัง้กรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียง
ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ใน
การลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียง
ดว้ยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับ
ลงมา เป็นผู้ไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
เท่าจ านวนกรรมการที่ จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
การเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานที่
ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 24. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการ
จะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้า
จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหเ้ป็นสาม (3) ส่วน
ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกับส่วนหนึ่ง
ในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่
สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบัสลาก
กันว่า ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการที่
อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

อนึ่ง กรรมการผูอ้อกตามวาระนั้นอาจแต่งตัง้ใหเ้ขา้
รบัต าแหน่งอีกครัง้ก็ได ้

ขอ้ 25. บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแลว้แต่ที่
ประชมุผูถื้อหุน้จะก าหนด 

กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูป
ของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอื่น ตามขอ้บังคับ
หรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา ซึ่งอาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะ
ก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
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จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ให้
ไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บรษิัท 

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ
พนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการในอนัที่จะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง
จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการด ารงคุณสมบัติของ
กรรมการที่ เป็ นอิส ระตามที่ กฎหมายว่าด้ วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะก าหนด 

ขอ้ 30. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออก
จากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
และมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 31. คณะกรรมการเป็นผู้รับ ผิดชอบจัดการกิจการ
ทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอ านาจหน้าที่
ด  าเนินการภายในขอบเขตกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือ
หลายคน  ป ฏิบัติ งานอย่ างใดอย่ างหนึ่ งแทน
คณะกรรมการก็ได ้

หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 40. การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งที่อัน
เป็นที่ตัง้แห่งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนด 

ขอ้ 41. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้อย่าง
นอ้ยปีละหน่ึง (1) ครัง้ การประชมุเช่นว่านีใ้หเ้รียกว่า 
“ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวใหจ้ดัให้
มีขึน้ภายในส่ี (4) เดือนภายหลังวันสิน้สุดรอบปี

บัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้
เรียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้
ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือจ านวนผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า
หนึ่ งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่ จ  าหน่ายได้
ทั้งหมด เข้าชื่อกันท าหนังสือในฉบับเดียวกันรอ้ง
ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบเุหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน
หนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีนีใ้หค้ณะกรรมการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่
ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 42. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถื อหุ้นนั้น  ให้
คณะกรรมการจดัท าหนังสือนดัประชุม ระบุสถานที่ 
วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอต่อท่ีประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร 
โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อ
รับรอง เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี 
พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด 
(7) วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วันก่อน
วันประชุมด้วย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา
สาม (3) วนัติดต่อกนั 

ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดวนั เวลา และสถานที่
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งสถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชมุผูถื้อ
หุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงาน
ใหญ่ หรือส านกังานสาขา หรือจงัหวดัอื่นหรือสถานท่ี
อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควร 

ขอ้ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบ
ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้รว่มประชุมไม่นอ้ยกว่า
ยี่สิบหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้
ถือหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า
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หนึ่ งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่ จ  าหน่ายได้
ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อ
ล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือ
หุน้ซึ่งมาเขา้รว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่
ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนัด
เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้
การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บังคับ
ว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 44. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่น
เขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การ
มอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อผูม้อบ
ฉนัทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จ ากัดก าหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือ
บุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่าง
นอ้ยใหม้ีรายการดงัต่อไปนี ้

(1) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 

(2) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 

(3) ครั้งที่ ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้า
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้องมอบให้แก่ประธาน
กรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ สถานที่ที่
ประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ  

ขอ้ 45. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ให้ประธานกรรมการนั่งเป็น
ประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมเลือกตัง้
ผูถื้อหุ้นคนหนึ่งซึ่งไดเ้ข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่
ประชมุ 

ขอ้ 46. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการ
ประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัทว่าดว้ยการประชุม ในการนี ้การประชุมผูถื้อ
หุ้นต้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับ
ระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เว้น
แต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดับระเบียบวาระ
ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่
ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุน้
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ใน
หนงัสือนดัประชมุได ้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่
ก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้น
เสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเล่ือนการ
พิจารณา ใหท้ี่ประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาที่
จะประชมุครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือ
นัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ
การประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อน
การประชุม ทั้งนีใ้หโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุม
ในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวัน
ประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม 
(3) วนัติดต่อกนั 

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

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่อง
ใดซึ่งที่ประชุมไดล้งมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ขอ้ 48. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ 
ในที่ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้
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ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้าด เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นใน
ขอ้บงัคบันี ้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก าหนดไว ้
หรือในกรณีดังต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด
หรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(2) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทมหาชน
อื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

(3) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้
เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
ส  าคญั 

(4) การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจ
ของบรษิัท 

(5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือ
ขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(7) การเพิ่มทนุ และการลดทนุของบรษิัท 

(8) การออกหุน้กู ้

(9) การควบบรษิัท หรือการเลิกบรษิัท 

(10) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

ขอ้ 49. กิจการอนัที่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้พึงกระท า 
มีดงันี ้

(1) พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอ
ต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทใน
รอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทุนของ
บรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ และก าหนดค่าตอบแทน 

(5) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอื่นๆ 

หมวด 8 เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ขอ้ 55. หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก
ก าไร ในกรณีนีบ้ริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้ม
มิใหจ้่ายเงินปันผล 

หา้มมิใหป้ระกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของ
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณี
ที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ใหแ้จง้การจ่ายเงินปันผลเป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และ
ให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทาง
หนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งที่ฉบบัหนึ่งเป็นระยะเวลาสาม (3) 
วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัที่มีมติเช่นว่านัน้ 

ขอ้ 56. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราวได ้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า
บริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนั้นได ้และ
เมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

ขอ้ 57. เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กัน 
เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี ้
ส าหรบัหุน้บรุมิสิทธิ 

ขอ้ 58. บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็น
ทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ 
(10) ของทนุจดทะเบียน 

นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจจะ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุน
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
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เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 
บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย 
และทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้นตามล าดับ เพื่ อ
ชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษิัทได ้

หมวดที ่10 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 

ขอ้ 62. บริษัทจะต้องจัดให้มีการท า และเก็บรักษาบัญชี 
ตลอดจนการสอบบญัชีไวใ้หถ้กูตอ้งตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น และต้องจัดท างบดุล และบัญชีก าไร
ขาดทนุ อย่างนอ้ยครัง้หน่ึงในรอบสิบสอง (12) เดือน 
อนัเป็นรอบปีบญัชีของบรษิัท 

ขอ้ 63. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการท างบดุล และบัญชี
ก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมตัิ โดยคณะกรรมการตอ้ง
จดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อ
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 64. คณะกรรมการตอ้งจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ห้ผู้ถือ
หุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว พรอ้มกับรายงานการ
ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และ
เอกสารแสดงขอ้มลูประกอบรายงานดงักล่าว 

ขอ้ 65. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีทะเบียนกรรมการ บนัทึก
รายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้
ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็น
หลักฐานโดยถูกตอ้ง และหลกัฐานนีใ้หเ้ก็บรกัษาไว ้
ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้
บุคคลใดท าหนา้ที่เก็บรกัษาไวใ้นท้องที่อันเป็นที่ตั้ง
ส านกังานใหญ่ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกันก็ได ้แต่ตอ้ง
แจง้ใหน้ายทะเบียนบรษิัทมหาชนจ ากดัทราบก่อน 

ขอ้ 66. ผูส้อบบัญชีมีหน้าที่เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดุลและ
บัญชีก าไรขาดทุนของบริษัท  พร้อมทั้งปัญหา

เก่ียวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี ้แจงการตรวจสอบ
บัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบรษิัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชมุ
ผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

ผู้สอบบัญชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใดๆ ของบรษิัท 

ขอ้ 67. ผู้สอบบัญชีมีอ านาจเข้าตรวจสอบสมุดและบัญชี 
และหลักฐานอื่ น ใด เก่ี ยวกับ ราย ได้  รายจ่ าย 
ตลอดจนทรพัยสิ์นและหนีสิ้นของบริษัทในเวลาท า
การของบริษัท และมีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ 
พนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ขอ้ความและค า
ชี ้แจงอย่างใดๆ ตามที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติ
หนา้ที่ของผูส้อบบญัชี 

ผูส้อบบัญชีตอ้งท ารายงานเก่ียวกับงบดุลและบญัชี
ก าไรขาดทุนตามกฎหมายว่าดว้ยการสอบบญัชีเพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นและตอ้ง
แถลงในรายงานเช่นว่านั้นดว้ยว่างบดุลนัน้ไดจ้ดัท า
ขึน้โดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและ
ถกูตอ้งของบรษิัทหรือไม่ 
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หนา้ 64 ของ 65 

แผนทีส่ถานทีป่ระชุม 

หอ้งประชมุครสิตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการครสิตลั ดีไซน ์เซ็นเตอร ์(CDC) 
เลขที่ 1420/1 ถนนประดษิฐม์นธูรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
CCrryyssttaall  DDeessiiggnn  CCeenntteerr  LLooccaattiioonn 
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หนา้ 65 ของ 65 

แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากัด (มหาชน) จะใช้ขอ้มูลในแบบสอบถามฉบับนีเ้พื่อวัตถุประสงคใ์นการป้องกัเส่ียงที่อาจ
เกิดขึน้จากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 (“COVID-19”)  
 
 
ชื่อ-สกลุ............……………..……………………………………….หมายเลขโทรศพัท.์.............................……………. 
 
1. ท่านมีไข ้≥37.5°C หรือไม่?    ใช ่   ไม่ใช ่
 
2. ท่านมีอาการดงัต่อไปนี ้หรือไม่?  
   - ไอ       ใช ่   ไม่ใช ่
 - เจ็บคอ      ใช ่   ไม่ใช ่

- น า้มกูไหล     ใช ่   ไม่ใช ่
- เหน่ือยหอบ     ใช ่   ไม่ใช ่
  

3. ท่านมีประวตัิสมัผสัใกลช้ดิกบัผูป่้วยที่ตอ้งสงสยัโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือไม่?   
 ใช ่   ไม่ใช ่
 
หมายเหตุ : หากพบวา่คณุมีไข ้≥37.5 °C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่บรษิัทฯระบไุว ้ขอใหค้ณุมอบฉนัทะแก่กรรมการ
อิสระของบรษิัทฯดว้ยการกรอกและส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่บรษิัทฯแทนการเขา้รว่มประชมุและเดินทางกลบั
พรอ้มปฏิบตัิตามค าแนะน าของประกาศกองควบคมุโรคกระทรวงสาธารณสขุ 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูขา้งตน้ท่ีขา้พเจา้ใหก้บับรษิัทเป็นความจรงิทกุประการ  
 
                                                               ลงนาม/Signed______________________________________ 
                                                                                       (                                                                  ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส าหรับเจ้าหน้าทีบ่ริษทั /For the officer 
             ไม่เขา้ขา่ยตอ้งสงสยัว่าเป็น COVID-19  
             มีเหตอุนัควรสงสยัวา่เป็น COVID-19 
เจา้หนา้ที่ลงนาม/Signed______________________________________ 



 

 

 


