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รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

บริษทั โรจคิูส อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

 

วนั เวลา และสถานท่ีประชุม 

ประชุมเมื่อวนัจนัทร์ที ่26 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดจากหอ้ง
ประชุม Town Hall ของบรษิทั โรจคูสิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) อาคารว่องวานิชคอมเพลก็ซ์ บ ีชัน้ 12 เลขที ่
100/8 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชมุ 

1. ดร. ลกัขณา ลลีะยุทธโยธนิ ประธานกรรมการบรษิทั/กรรมการอสิระ 

2. นางปรารถนา มงคลกุล รองประธานกรรมการบรษิทั/กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. ดร. อนุพนัธ ์กจินิจชวีะ กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี/กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

4. ดร. ฉตัรชยั ตวงรตันพนัธ ์ กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/กรรมการ
ตรวจสอบ 

5. นางสาวพรชนก ตนัสกุล กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

6. นางยายสู สุลยานี่ มกั กรรมการอสิระ/กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

7. ภญ. ปิยวด ีสอนสงิห์ กรรมการ 

8. นายอโณทยั อดุลพนัธุ ์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการก ากับดูแล
กจิการทีด่ ี

9. นางวรวรรณ ไชยก าเนิด กรรมการ/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ฝ่ายบริหารผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาววภิาภรณ์ เนียมละออง ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ/เลขานุการบรษิทั 

2. นายธนายุส ลรีพนัธ ์ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานการตลาด 

3. นายเนต ิมนีมณี ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานการขาย 

4. นางสาวนฤมล สุขกมลวฒันา ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานปฏบิตักิาร 

5. นายเมธ ีจารุมณีโรจน์ ผูอ้ านวยการฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์/ผูด้ าเนินการประชุม 

 

 

 



  
 

 P a g e  | 2 

ผู้ตรวจสอบบญัชี 

1. นายพสิฐิ ทางธนกุล หุน้ส่วน บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

2. นายอาสา โอภาสสมัฤทธิ ์ ผูจ้ดัการ บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

 

 นายเมธ ีจารุมณีโรจน์ ผูอ้ านวยการฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ รบัหน้าทีผู่ด้ าเนินการประชุม  (“พธิกีร”) กล่าวแจง้
ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่นี้ บริษัทฯ ได้ติดตาม
สถานการณ์และมคีวามห่วงใยถึงสวสัดภิาพและความปลอดภยัของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิง่ จงึได้พจิารณาให้มกีารจดั
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ E-AGM ของบรษิัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากัด รวมถึง มีการก าหนดแนวทางปฏิบตัิในการประชุมและมาตรการป้องกันเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ  
COVID-19 ส าหรบัคณะกรรมการบรษิทั และผูเ้กีย่วขอ้งในการประชุมทุกท่านดว้ยเช่นกนั  

ในการประชุมครัง้นี้ มผีูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและผูม้อบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 252 ราย นับเป็น
จ านวนหุน้สามญัรวมกนัได ้441,297,102 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 73.55 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั
ฯ ซึง่ถอืว่ามผีูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและมหีุน้นับรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้
ทัง้หมดของบรษิทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ แลว้  

 ดร. ลกัขณา ลลีะยุทธโยธนิ ประธานกรรมการบรษิทั (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้มาร่วมประชุม
และกล่าวเปิดประชุม จากนัน้ได้มอบหมายใหพ้ธิกีรเป็นผูอ้ธบิายขัน้ตอนและกระบวนการออกเสยีงลงคะแนน และการ
นับคะแนนเสยีง ดงันี้ 

 เนื่องจากการประชุมในครัง้นี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บตัรลงคะแนนให้กบั
ผู้เข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียง ในวาระที่มกีารลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นจะต้องกดปุ่ ม  E-Voting เพื่อท าการ
ลงคะแนนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดคอื 1 นาท ีในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการเปลีย่นการลงคะแนน สามารถท าไดโ้ดยการ
กดเลอืกคะแนนใหม่อกีครัง้ แต่หากวาระถูกปิดลงคะแนนเสยีงไปแลว้ จะไม่สามารถลงคะแนนหรอืเปลีย่นการลงคะแนน
ได ้หากผูถ้อืหุน้ตอ้งการถามค าถาม หรอืเสนอความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ สามารถท าไดโ้ดยการพมิพค์ าถาม
หรอืความคดิเหน็ผ่านระบบ Chat ในระบบ Zoom ทีใ่ชใ้นการประชุมครัง้นี้ 

หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีง 

1. การลงคะแนนในแต่ละวาระ สามารถออกเสยีงลงคะแนนไดต้ามจ านวนหุน้ทีม่ ีหรอืตามจ านวนหุน้ทีไ่ดร้บัมอบ
ฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากบั 1 คะแนนเสยีง ในการลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนน
เสียงได้ ยกเว้นเสียแต่เป็นผู้ร ับมอบฉันทะที่ได้รบัการมอบฉันทะแบบ  ค คือ Custodian ที่ท าหน้าที่ดูแล
หลกัทรพัย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ และส าหรบัผู้รบัมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ท าการระบุการ
ลงคะแนนมาแล้ว ผูร้บัมอบจะต้องลงคะแนนตามทีผู่ม้อบฉันทะระบุไว ้โดยในการลงคะแนนสามารถเลอืกได ้
ดงันี้ คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง 

2. การนับคะแนนจะใชก้ารนับคะแนนโดยเป็นการเทคะแนนไปทางเหน็ดว้ย และผลการนับคะแนนจะถูกประกาศ
หลงัจากทีก่รรมการรอ้งขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินแต่ละวาระ โดยการนับคะแนนจะเป็นการนับคะแนน
รวมจากผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่ดร้บัสทิธิใ์หล้งคะแนนแทน และรวมถงึกรณีทีผู่ม้อบฉนัทะ
ระบุคะแนนไวล่้วงหน้าผ่านทางผูร้บัมอบฉนัทะ 

3. ในกรณีทีผ่ลการลงคะแนนเท่ากนั ประธานจะท าการลงคะแนนเสยีงเพิม่อกี 1 เสยีงเพื่อเป็นการชีข้าด 
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ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาตามระเบยีบวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2 ประจ าปี 2563 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้น ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2563 
ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่14 กรกฎาคม 2563 ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็วา่มกีารบนัทกึไวถู้กตอ้งตรงตามมติ
ของที่ประชุม จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาและรบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 2 ประจ าปี 2563 
ดงักล่าว ซึง่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ 

 เมื่อไม่มผีู้ถอืหุ้นท่านใดมคี าถามหรอืความคดิเหน็เกี่ยวกบัวาระนี้ พธิกีรจงึขอใหท้ี่ประชุมพจิารณารบัรอง
รายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2 ประจ าปี 2563 ซึ่งจดัขึ้นเมื่อวนัที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยในวาระนี้ 
จะตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีติรบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2563 ซึ่งจดัขึน้เมื่อ
วนัที ่14 กรกฎาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 451,358,203 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9597 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 182,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0403 
รวม 451,540,203 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้ 7 ราย รวมจ านวน 10,243,101 หุน้ รวมจ านวนผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชุม 259 ราย ถอืหุน้รวมกนัทัง้หมด 451,540,203 หุน้ 

 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2563 

 ประธานมอบหมายให้นางวรวรรณ ไชยก าเนิด กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร กล่าวรายงานผล
ประกอบการประจ าปี 2563 และนางสาววภิาภรณ์ เนียมละออง ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ กล่าวสรุป
งบการเงนิปี 2563 ต่อทีป่ระชุม โดยสรุปไดด้งันี้ 

 ภาพรวมของผลประกอบการประจ าปี 2563 รายไดสุ้ทธขิองบรษิทัฯ รวม 965 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคดิ
เป็นอตัรารอ้ยละ 15.2 จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 โดยกลุ่มผลติภณัฑ์ที่
ไดร้บัผลกระทบมากทีสุ่ดไดแ้ก่ กลุ่มผลติภณัฑเ์ครื่องส าอาง (Color Cosmetics) เน่ืองจากผูบ้รโิภคตอ้งท างานจากบา้น 
(Work from Home) รวมถึงการต้องใส่หน้ากากอนามยัในชวีติประจ าวนั ท าให้การใช้เครื่องส าอางลดลงตามไปดว้ย 
ส่วนผลติภณัฑ์บ ารุงผวิ (Skincare) ได้รบัผลกระทบในแบรนด์ทีข่ายในช่องทางที่มกีารปิดชัว่คราว (Lock Down) ใน
ระหว่างทีเ่ริม่มกีารแพร่ระบาดรุนแรง แต่อย่างไรกด็ ีแบรนด์หลกั คอื Rojukiss นัน้ยงัสามารถเตบิโตไดใ้นอตัรารอ้ยละ 
14 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 

 บรษิทัฯ มอีตัราก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) ส าหรบัปี 2563 คดิเป็นรอ้ยละ 58.6 เมื่อเทยีบกบัรายได้
สุทธ ิ(ปี 2562: รอ้ยละ 59.3) สาเหตุทีอ่ตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัปีก่อนนัน้ เกดิจากการท าลายสนิคา้
กลุ่มเครื่องส าอางซึ่งหมดอายุจ านวน 25 ล้านบาทจากผลกระทบของยอดขายทีล่ดลงตามทีก่ล่าวไปแล้วขา้งต้น ส่วน
ก าไรสุทธสิ าหรบัปี 2563 จ านวน 168 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) รอ้ยละ 17.4 เมื่อเทยีบกบั
รายไดสุ้ทธ ิ(ปี 2562: รอ้ยละ 16.7) ทัง้นี้ แมว้่ารายไดสุ้ทธแิละอตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ จะลดลงแต่บรษิทัฯ ยงัคง
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บรหิารจดัการค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดด้ ีเช่น การจดัการค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์โดยมุ่งเน้นการโฆษณา
ผ่านช่องทางดจิติลั และเน้นผูบ้รโิภคในกลุ่มช่องทางรา้นสะดวกซื้อ (Convenience Stores) และช่องทางออนไลน์ (e-
Commerce) ซึง่เป็นช่องทางทีย่งัมยีอดขายเตบิโตแมใ้นภาวะวกิฤติ 

 ในส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าส าหรับผู้หญิง  (Women Facial 
Moisturizer) ในประเทศไทย ในปี 2563 บรษิัทฯ มส่ีวนแบ่งการตลาดร้อยละ 5.0 (ปี 2562: ร้อยละ 4.1) ซึ่งเป็นการ
เตบิโตอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาตัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้มา ท าใหปั้จจุบนั บรษิทัฯ มส่ีวนแบ่งทางการตลาดใหญ่เป็น
อนัดบัที ่5 และแมว้่าในปี 2563 ตลาดผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าส าหรบัผูห้ญงิจะไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ท าใหก้ารเตบิโตลดลงรอ้ยละ 9.2 แต่ แบรนด์ Rojukiss นัน้ยงัคงเตบิโตในตลาดไดถ้งึ
ร้อยละ 17.6 และมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ 4.3 (ปี 2562: ร้อยละ 3.4) โดยเป็นการเติบโตอย่าง
แข็งแกร่งในช่องทางร้านสะดวกซื้อ (Convenience Stores) ซึ่งแบรนด์ Rojukiss มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 12.2 (ปี 
2562: ร้อยละ 8.7) (ที่มา: Nielsen Retail Audit, Value Share Female Facial Moisturizer, 2020) สาเหตุที่แบรนด์ 
Rojukiss ยงัคงเตบิโตไดด้ใีนปี 2563 เน่ืองมาจาก 1) การออกผลติภณัฑใ์หม่อย่างต่อเนื่องจ านวน 3 รายการ 2) การไม่
พึง่พานักท่องเทีย่วจนี และ 3) การปรบัตวัไดด้เีพื่อตอบสนองกบัสถานการณ์ 

 ส าหรบัตลาดต่างประเทศ ในปี 2563 บริษัทฯ ขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านการส่งออกสินค้าไปยงั
ประเทศอนิโดนีเซยี โดยการเพิม่กลุ่มผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า ไดแ้ก่ Rojukiss Serum Mask จ านวน 6 รายการ ซึง่ขาย
ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ และการส่งออกสนิคา้กลุ่มผลติภณัฑ์เครื่องส าอางแบรนด์ Sis2Sis ไปยงัประเทศ
ฟิลปิปินส ์

 บรษิทัฯ มเีป้าหมายทีจ่ะเตบิโตยอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยตัง้เป้ายอดขายส าหรบัปี 2567 อยู่ที ่3,000 ล้าน
บาท โดยมกีลยุทธใ์นการเตบิโต ดงันี้ 

1. ขยายธุรกจิใหค้รอบคลุมกลุ่มสุขภาพและความงาม (Health & Beauty) โดยการมแีบรนด์ทีห่ลากหลาย 
และมแีบรนดห์ลกัคอื Rojukiss เพื่อครอบคลุมกลุ่มผูบ้รโิภคไดก้วา้งขวางมากยิง่ขึ้น 

2. เป็นผู้น าในการสร้างนวตักรรมสุขภาพและความงามที่สะดวกสบาย เน้นการน าเสนอสินค้าที่ดีและ
แตกต่าง และอยู่ในขนาดและราคาทีผู่บ้รโิภคเขา้ถงึได ้

3. เสรมิสรา้งความแขง็แกร่งของช่องทางการขายผ่านรา้นคา้ทัง้แบบทีม่หีน้ารา้น  (Offline) และขยายช่อง
ทางการขายแบบ Direct-to-Consumer (D2C) เพื่อการเขา้ถงึผูบ้รโิภคโดยตรง 

4. มุ่งเน้นการขยายธุรกจิไปยงัต่างประเทศ ไดแ้ก่ อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์และเวยีดนาม 

ทัง้นี้ ส าหรบักลยุทธใ์นการเตบิโตส าหรบัปี 2564 บรษิทัฯ จะมุ่งเน้นใน 4 ดา้น ดงัต่อไปนี้ 

1. การเติบโตธุรกิจหลกัด้วยผลติภณัฑ์ที่มีนวตักรรมใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นความสะดวกสบายในการเขา้ถึง
นวตักรรมใหม่ของกลุ่มผลติภณัฑ์บ ารุงผวิ การน าเสนอผลติภณัฑ์เครื่องส าอางทีต่อบสนองพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคแบบ New Normal ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์ส าหรบัตา (Eyes Make Up) และผลติภณัฑ์ทีต่ดิทนและ
ไม่ตดิหน้ากากอนามยัส าหรบัหน้าและรมิฝีปาก (Mask Proof Face & Lip) และกลุ่มผลติภณัฑเ์ปลี่ยนสี
ผม (Hair Color) ซึง่เป็นกลุ่มผลติภณัฑใ์หม่ของบรษิทัฯ 

2. การขยายช่องทางใหม่ ไดแ้ก่ ช่องทาง D2C Commerce ผ่านความร่วมมอืในการจดัตัง้บรษิทัร่วมคา้กบั
บรษิทั โอชอ้ปป้ิง จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) ซึ่งบรษิทัร่วม
คา้ดงักล่าว จดัตัง้ขึน้เรยีบรอ้ยแล้วในเดอืนมนีาคม 2564 โดยใชช้ื่อบรษิทั โอทู คสิ จ ากดั ทัง้นี้ จะเริม่
ออกจ าหน่ายผลติภณัฑภ์ายใตแ้บรนดใ์หม่ในเดอืนพฤษภาคมเป็นตน้ไป 
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3. การขยายช่องทางในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผลติภณัฑ์บ ารุงผวิ ซึ่งหลงัจากมี
ผลตอบรบัเป็นอย่างดใีนประเทศอนิโดนีเซยีส าหรบัผลติภณัฑ ์Rojukiss Serum Mask บรษิทัฯ จะออก
สนิคา้ใหม่เพิม่เตมิ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์เซรัม่ในรูปแบบซอง และในครึง่ปีหลงั หากสถานการณ์ดขีึน้ กจ็ะ
ขยายตลาดเขา้ไปยงัฟิลปิปินส ์ดว้ยผลติภณัฑบ์ ารุงผวิอกีดว้ยเช่นกนั 

4. การเป็นผูน้ าในการน าเสนอผลติภณัฑท์ีม่ส่ีวนผสมของกญัชง ซึง่ถอืเป็นเมกะเทรนดใ์นปัจจุบนั 

 นอกจากนี้ ในส่วนของความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Social Responsibility) ซึ่งบริษัทฯ ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2563 สามารถลดการใชพ้ลาสตกิในบรรจุภณัฑไ์ปไดถ้งึ 5 ตนั 

 สรุปสาระส าคญัของงบการเงนิประจ าปี 2563 มดีงัต่อไปนี้ 

           (หน่วย: บาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2563 2562 2563 
สนิทรพัยร์วม 768,795,288 835,998,862 758,236,924 826,468,266 

หนี้สนิรวม 412,253,936 408,346,960 445,326,907 407,636,098 

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 356,541,352 427,651,902 312,910,017 418,832,168 

รายไดจ้ากการขาย 1,138,014,047 964,938,587 1,138,014,047 964,938,587 

รายไดร้วม 1,140,975,928 966,204,738 1,140,566,049 1,020,254,283 

ก าไรสุทธสิ าหรบัปี 190,138,958 167,992,157 170,548,800 206,538,138 

ก าไรสุทธติ่อหุน้ 0.55 0.36 0.49 0.45 

 

 สินทรพัยร์วม 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม 836.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 67.2 ล้านบาทจากปีก่อน โดย
มรีายละเอยีด ดงันี้ 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ 176.8 ล้านบาทจากการบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ 
และเพื่อส ารองส าหรบัการจ่ายเงนิปันผล 

- สทิธกิารใชส้นิทรพัยเ์พิม่ขึน้ 8.8 ลา้นบาท จากการจดัประเภทรายการใหม่ตาม TFRS16 
- ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาลดลงรวมเป็นเงนิ 85.5 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบั

การลดลงของยอดขาย 
- สนิคา้คงเหลอืลดลง 35.0 ลา้นบาทจากการควบคุมสนิคา้คงเหลอืใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมกบัยอดขาย 

หน้ีสินรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 408.3 ล้านบาท ลดลง 4.0 ล้านบาทจากปีก่อน โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้ 

- เงนิกู้ยมืรวมเพิม่ขึน้ 25.3 ล้านบาท จากการเพิม่ขึน้ของเงนิเบกิเกนิบญัช ี10 ล้านบาทและตัว๋สญัญาใช้
เงนิ 36.7 ล้านบาทเพื่อส ารองใชใ้นการบรหิารงาน ส่วนทรสัต์รซีทีและเงนิกู้ยมืระยะยาวลดลงรวม 21.3 
ลา้นบาท 

- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นลดลง 75 ลา้นบาทเน่ืองจากการลดลงของค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาด 
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- หนี้สนิหมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ 36.0 ลา้นบาท จากภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและภาษหีกั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย 
- หนี้สนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึน้ 9.0 บาท จากการจดัประเภทรายการใหม่ตาม TFRS16 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น 71.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากผล
ประกอบการของบรษิทัฯ และจากการเพิม่ทุนในระหว่างปีจ านวนเงนิ 96.7 ล้านบาท ทัง้นี้ ในระหว่างปี 2563 บรษิทัฯ 
จ่ายเงนิปันผลไปจ านวนเงนิทัง้สิน้ 196.5 ลา้นบาท 

 รายไดแ้ละก าไรสุทธเิป็นไปตามทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

 ทัง้นี้ งบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรบัรอง
แบบไม่มเีงื่อนไขโดยผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาส ์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั แล้ว โดยการตรวจสอบงบ
การเงนิในครัง้นี้ไม่พบขอ้บกพร่องทีม่สีาระส าคญัเกีย่วกบัระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายใน 

 ประธานกล่าวต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผล
การด าเนินงานปี 2563 และพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิทั ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ตามความ
เหน็ชอบขอบคณะกรรมการตรวจสอบ 

 จากนัน้ พธิกีรไดส้อบถามทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถามหรอืความเหน็เกีย่วกบัวาระน้ีหรอืไม่ 

 นายธรีภทัร นิคมานนท ์ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงัต่อไปนี้  

- ส าหรับการตัง้เป้ายอดขายปี 2567 ที่ 3,000 ล้านบาท ทีมผู้บริหารมีความมัน่ใจมากแค่ไหน ใน
สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตเิช่นช่วงนี้ 

- นวตักรรมและสูตรเครื่องส าอาง เป็นของบรษิทัฯ หรอืเป็นการร่วมคดิคน้กบัผู้ผลติ และบรษิทัฯ มกีาร
บรหิารจดัการความเสีย่งเรื่องสตูรและผูผ้ลติอย่างไร  

- อยากทราบ Business Model ของอนิโดนีเซยีและฮ่องกง อยากทราบบทบาท รายได ้และหุน้ส่วน เช่น 
ใครเป็นผูผ้ลติ วจิยั ท าการตลาด และรายไดเ้ขา้สดัส่วนเท่าไร 

นางวรวรรณ ไชยก าเนิด กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กล่าวชีแ้จงต่อค าถามของผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

- ส าหรบัแผนระยะยาว บรษิัทฯ ยงัคงมคีวามมัน่ใจที่จะบรรลุเป้าหมายที ่3,000 ล้านบาท โดยเป็นการ
เตบิโตเฉลี่ยรอ้ยละ 20 ต่อปี ส่วนในปี 2564 ซึ่งแมว้่าขณะนี้จะมผีลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 
รุนแรงกว่าครัง้ก่อนๆ บรษิัทฯ ก็ยงัคงเดนิหน้าต่อเนื่องในการออกผลติภัณฑ์ที่มนีวตักรรมใหม่ เช่น 
ผลิตภัณฑ์แชมพูเปลี่ยนสีผม รวมถึงการขยายช่องทางใหม่ คือ Media Commerce เน้นการขายใน
รูปแบบ TV Home Shopping และการขายตรง ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์กับสถานการณ์ในปัจจุบันที่
ผูบ้รโิภคจ าเป็นตอ้งอยู่บา้นมากขึน้ 

- ขัน้ตอนการพฒันาผลิตภณัฑ์อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ และบริษัทฯ เป็นเจ้าของสูตรการผลิต
ทัง้หมด ดงันัน้ จงึช่วยลดความเสีย่งในการลอกเลยีนแบบผลติภณัฑ ์ทัง้นี้ การสรา้งแบรนดใ์หเ้ป็นทีรู่จ้กั
กม็คีวามส าคญัทีท่ าใหล้อกเลยีนแบบไดย้ากเช่นเดยีวกนั 

- บรษิทัฯ มลีกัษณะการประกอบธุรกจิ 3 แบบส าหรบัตลาดต่างประเทศ ไดแ้ก่ 1) การส่งออกสนิคา้ขา้ม
พรมแดนไปยงัประเทศใกล้เคยีงผ่านตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ ไดแ้ก่ ลาวและกมัพูชา 2) การส่งออก
สินค้าแบรนด์ Rojukiss ไปยงัประเทศอินโดนีเซียและ Sis2Sis ไปยงัประเทศฟิลิปปินส์ โดยการใช้
ตัวแทนจ าหน่ายในประเทศนัน้ๆ และ 3) การให้สิทธิในการผลิตและจดัจ าหน่าย รวมทัง้บริการให้
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ค าปรกึษา ส าหรบัสนิคา้ทีผ่ลติและขายในประเทศนัน้ เช่น Sis2Sis ในประเทศอนิโดนีเซยี เพื่อใหส้นิคา้
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทัง้ลกัษณะการใชง้าน เฉดส ีและการมมีาตรฐานฮาลาลรบัรอง 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถามหรอืความคดิเหน็เพิม่เตมิเกี่ยวกบัวาระนี้ พธิกีรจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา
รบัทราบผลการด าเนินงานปี 2563 และพจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
โดยในวาระนี้ จะตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และมมีติอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี 
2563 สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ แล้ว ด้วยคะแนนเสยีง
ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 451,999,203 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 451,999,203 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้ 3 ราย รวมจ านวน 459,000 หุน้ รวมจ านวนผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุม 262 ราย ถอืหุน้รวมกนัทัง้หมด 451,999,203 หุน้ 

 
วาระท่ี 3  พิจารณารบัทราบการจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใน

ปี 2563 

ประธานมอบหมายใหน้างวรวรรณ ไชยก าเนิด กรรมการและประธานเจา้หน้าที่บรหิาร กล่าวรายงานต่อที่
ประชุม ดงันี้ 

เมื่อวนัที่ 10 พฤศจกิายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 3/2563 มมีติอนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลจากก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ ส าหรบังวด 9 เดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัจ านวน
ทัง้หมด 540,000,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.165 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 89,100,000 บาท โดยไดจ้่ายเงนิปัน
ผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่9 ธนัวาคม 2563 เรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนัน้ี บรษิทัฯ ไดก้นัเงนิส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน
เงนิ 9,666,667 บาทเพื่อใหค้รบจ านวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 

และเมื่อวนัที่ 5 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2564 มมีติอนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลจากก าไรสุทธขิองบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้หมด 
540,000,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.1482 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 80,028,000 บาท โดยไดจ้่ายเงนิปันผลใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่29 มกราคม 2564 เรยีบรอ้ยแลว้ 

 เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถามหรอืความคดิเหน็เกี่ยวกบัวาระนี้ พธิกีรจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบ
การจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี  2563 โดยในวาระนี้เป็นการ
พจิารณารบัทราบ ผูถ้อืหุน้จงึไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรบัทราบการจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในปี 2563 ตามทีน่ าเสนอ 
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วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

ประธานมอบหมายใหน้างวรวรรณ ไชยก าเนิด กรรมการและประธานเจา้หน้าที่บรหิาร กล่าวรายงานต่อที่
ประชุม ดงันี้ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแล้วเหน็ว่า ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
บรษิทัฯ มกี าไรสุทธหิลงัหกัภาษ ีเงนิปันผลระหว่างกาล ส ารองตามกฎหมายและส ารองอื่น ตามงบการเงนิเฉพาะของ
บรษิทัฯ เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 37,410,138 บาท โดยบรษิทัฯ จะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนส ารองนี้จะมี
จ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่เมื่อพจิารณาแลว้ บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรเงนิจ านวน 3,000,000 บาท
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และเหน็สมควรทีจ่ะเสนอใหจ้่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 แก่ผูถ้อืหุน้จ านวน 600,000,000 
หุ้นในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น 24,000,000 บาทซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผล
ของบรษิทัฯ โดยวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการรบัเงนิปันผล (Record Date) คอืวนัที ่30 เมษายน 2564 และ
ก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่20 พฤษภาคม 2564 หลงัจากไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้แลว้ 

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรเงนิก าไรจากก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ เพื่อส ารองตามกฎหมายและจ่ายเป็นเงนิปันผลแก่ผู้ถือ
หุน้ตามทีน่ าเสนอ 

 เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถามหรอืความคดิเหน็เกีย่วกบัวาระน้ี พธิกีรจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิาร
จดัสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผลตามทีน่ าเสนอ โดยในวาระนี้ จะต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงนิ 3,000,000 
บาทและจ่ายเงนิปันผลประจ าปีในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิ 24,000,000 บาท ก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธิ
ได้รบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที่ 30 เมษายน 2564 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที่ 20 พฤษภาคม 2564 
ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 451,999,203 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 451,999,203 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
 

วาระท่ี 5  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานมอบหมายให ้ดร. ฉัตรชยั ตวงรตันพนัธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผู้
น าเสนอต่อทีป่ระชุม และเพื่อใหเ้ป็นไปตามการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีประธานฯ จงึไดข้อใหก้รรมการผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทัง้ 3 
ท่านออกจากทีป่ระชุมในวาระนี้ 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อก
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โดยจ านวนทีใ่กล้เคยีงทีสุ่ดกบัหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นในครัง้นี้ มกีรรมการบรษิทัทีค่รบวาระออก
จากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการอสิระ/รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอโณทยั อดุลพนัธุ ์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/กรรมการก ากบั 

ดแูลกจิการทีด่ ี
3. ภญ. ปิยวด ีสอนสงิห์  กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนถงึความ
เหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ เหน็ว่ากรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระขา้งต้น มคีุณสมบตัคิรบถ้วน
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในธุรกจิ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้มวีสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกล โดยบุคคลทีไ่ดร้บั
การเสนอชื่อให้แต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง อีกทัง้บุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อในครัง้นี้ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ 
ระมดัระวงัของคณะกรรมการบรษิทัแลว้ จงึเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตาม
วาระทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัตามต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึ่ง 

 จากนัน้ พธิกีรไดส้อบถามทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถามหรอืความเหน็เกีย่วกบัวาระน้ีหรอืไม่ 

นายธรีภทัร นิคมานนท ์ผูถ้อืหุน้ มคี าถามว่า ในรายงานประจ าปี มกีารกล่าวว่าคุณปิยวด ีสอนสงิหแ์ละ Guts 
& Good Pte. Ltd. ไม่สามารถขายหุ้นได้หากไม่ได้รบัความเหน็ชอบจาก Aurora Asia Holdings Pte. Ltd. จงึอนุมาน
ได้ว่า คุณปิยวดีน่าจะมคีวามส าคญักบับรษิัทฯ พอสมควร หากแต่คุณปิยวดี ไม่มีชื่อในคณะกรรมการย่อยหรอืทมี
ผู้บรหิารใดๆ จงึอยากให้ทางกรรมการช่วยชี้แจงบทบาทของคุณปิยวดแีละความสมัพนัธ์กบั  Guts & Good และขอ
สอบถามค่าตอบแทนของคุณปิยวด ีว่าจดัในกรรมการทีม่อี านาจบรหิารหรอืกรรมการธรรมดาทีไ่ดร้บัค่าเบีย้ประชุม 

นางวรวรรณ ไชยก าเนิด กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กล่าวชีแ้จงต่อค าถามของผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

คุณปิยวด ีเป็นหนึ่งในกรรมการทีไ่ดช้่วยใหน้โยบายและขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยเป็น   
1 ใน 3 ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามอนุมตัิในเรื่องต่างๆ อีกด้วย ส าหรบัค่าเบี้ยประชุม เป็นไปตามเกณฑ์ของ
กรรมการตามปกต ิ 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถามหรอืความคดิเหน็เพิม่เตมิเกี่ยวกบัวาระนี้ พธิกีรจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา
อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง ซึง่ใน
วาระนี้ จะตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยใหล้งคะแนน
เสยีงเป็นรายบุคคล 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีติแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 ให้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอกีหนึ่งวาระ ดว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

1. คุณปรารถนา มงคลกุล 

เหน็ดว้ย 451,999,203 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 451,999,203 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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2. คุณอโณทยั อดุลพนัธุ ์

เหน็ดว้ย 451,995,203 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9991 
ไม่เหน็ดว้ย 4,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0009 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 451,999,203 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
     

3. ภญ.ปิยวด ีสอนสงิห์ 

เหน็ดว้ย 451,999,203 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 451,999,203 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

  

เมื่อการลงคะแนนเสยีงเสรจ็สิน้ ประธานเชญิกรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้สู่ทีป่ระชุม 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 

ประธานมอบหมายให ้ดร. ฉัตรชยั ตวงรตันพนัธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผู้
น าเสนอต่อทีป่ระชุม ดงันี้ 

คณะกรรมการมอบหมายให้การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยด าเนินการผ่านการ
พจิารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึง่ไดพ้จิารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ
โดยค านึงถงึความเหมาะสมเกีย่วกบัประเภท ขนาด และความเกีย่วโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัซึง่สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานโดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสม
เกีย่วกบัการท าหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยสรุปไดต้ามตารางดงันี้ 

 
หมายเหตุ 

* ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามทีเ่ขา้ประชุมจรงิ 
** กรรมการบริหารหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รบัค่าตอบแทนตามรายละเอียดข้างต้น เนื่องจากได้รบัค่าตอบแทนในฐานะ
พนักงานแลว้ 
***กรรมการไม่มผีลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทีร่ะบุขา้งตน้ 

ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดอืน ไม่มี ไม่มี 15,000                   10,000                   

เบีย้ประชุมรายครัง้

- คณะกรรมการบรษิทั 10,000                   10,000                   17,500                   12,500                   

- คณะกรรมการตรวจสอบ 5,000                    5,000                    15,000                   10,000                   

- คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 5,000                    5,000                    12,000                   7,000                    

- คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 5,000                    5,000                    12,000                   7,000                    

เดิม ใหม่
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จงึเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอทีป่ระชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยส าหรบัปี 2564 พจิารณาอนุมตัติ่อไป 

ประธานกล่าวต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการรายเดอืนและค่า
เบี้ยประชุมส าหรบักรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
โดยจะเริม่ใชห้ลกัเกณฑด์งักล่าวหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ 

 เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมคี าถามหรอืความคดิเห็นเกี่ยวกบัวาระนี้ พธิกีรจงึขอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 ตามที่น าเสนอ โดยในวาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมตัิด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 ตามทีน่ าเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 451,399,203 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
รวม 451,399,203 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 หมายเหตุ: กรรมการอสิระทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะ 2 ท่าน จ านวนหุน้ 600,000 หุน้ ไม่ไดอ้อกเสยีงในวาระนี้ 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีส าหรบัปี 2564 

ประธานมอบหมายใหน้างปรารถนา มงคลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบกล่าวรายงานต่อทีป่ระชุม ดงันี้ 

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ทุกปี ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาเลอืกผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯ จ านวน 3 ราย โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชี รวมทัง้ได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท     
ไพรซ้วอเตอร์เฮาส ์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั โดยเป็นการแต่งตัง้ตดิต่อกนัจากรอบปีบญัชทีีผ่่านมา เนื่องจากบรษิัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั เป็น 1 ใน 4 บรษิัทชัน้น าที่ใหบ้รกิารสอบบญัชใีนระดบัสากล มคีวาม
เชีย่วชาญในการสอบบญัช ีมอีตัราค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชทีีเ่หมาะสม โดยเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชตีามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 โดยก าหนดใหผู้้สอบบญัชคีนใดคนหนึ่งต่อไปนี้
เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 

1. นายพสิฐิ ทางธนกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 หรอื 
2. นางสาวนันทกิา ลิม้วริยิะเลศิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 7358 หรอื 
3. นางสาวธตินิันท ์แว่นแกว้ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ให้บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอ
เอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชที่านอื่นท าหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ แทนผูส้อบ
บญัชดีงักล่าวขา้งต้นได้ นอกจากนี้ ยงัเสนอใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตัคิ่าตอบแทนของผู้สอบบญัชสี าหรบัปี 2564 เป็นจ านวน
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เงนิ 3,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ซึ่งประกอบดว้ยค่าบรกิารส าหรบัการตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี และ
การสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส 

ประธานกล่าวต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตัิให้
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดัเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 
และอนุมตัคิ่าตอบแทนของผูส้อบบญัชสี าหรบัปี 2564 เป็นจ านวนเงนิ 3,000,000 บาท (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) 

 เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถามหรอืความคดิเหน็เกีย่วกบัวาระน้ี พธิกีรจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิาร
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละอนุมตัคิ่าตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 ตามทีน่ าเสนอ โดยในวาระนี้ จะต้องผ่านมติ
อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีติอนุมตัแิต่งตัง้ให ้นายพสิฐิ ทางธนกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4095 และ
นางสาวนันทกิา ลิ้มวริยิะเลศิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 7358 และนางสาวธตินิันท์ แว่นแก้ว ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่9432 ในนามบรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาส ์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท โดยใหค้นใดคน
หนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าว
ขา้งต้น ไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาส ์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
อื่นของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั แทนได ้และอนุมตัคิ่าสอบบญัชปีระจ าปี 2564 เป็นจ านวน
เงนิ 3,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ด้วยคะแนนเสยีงของผู้ถอืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 451,999,203 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 451,999,203 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธาน กล่าวชี้แจงการรบัรองรายงานการประชุมในครัง้นี้ว่า เพื่อให้ที่ประชุมใช้เวลาเกี่ยวกับวาระการ
ประชุมในครัง้ต่อไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นในครัง้นี้บนเวบ็ไซต์ของ
บรษิัทฯ ภายในระยะเวลา 14 วนันับแต่วนัประชุม เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้แสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัรายงานการ
ประชุมภายในเวลา 30 วนันับจากวนัทีเ่ผยแพร่ หากไม่มผีูใ้ดคดัคา้น จะถอืว่ารบัรองรายงานการประชุม แต่หากมผีูใ้ด
ขอแก้ไข บรษิัทฯ จะพจิารณาจากขอ้เทจ็จรงิและด าเนินการแก้ไขรายงานการประชุมและส่งใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
และเผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ 

ประธานสอบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะเสนอวาระอื่นเขา้สู่การพจิารณาของทีป่ระชุมอกีหรอืไม่  

ไม่ปรากฎว่ามผีูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะน าเสนอวาระอื่นเขา้สู่การพจิารณาของทีป่ระชุม ประธานจงึเปิดโอกาสใหผู้้
ถอืหุน้แสดงความคดิเหน็หรอืซกัถามเกีย่วกบัวาระน้ีหรอืวาระอื่น 

นางสาวสุพรีณัฐ กววีจัน์ ผูถ้อืหุน้ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิว่า บรษิทัฯ ควรจดัใหม้ ีOpportunity Day เพื่อ
พบปะและใหข้อ้มลูแก่นักลงทุนทุกไตรมาส  

ประธานและฝ่ายบรหิารรบัทราบขอ้เสนอแนะดงักล่าว 
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เมื่อทีป่ระชุมไม่มคีวามคดิเหน็หรอืค าถามอื่นใดเพิม่เตมิ ประธานจงึไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ด้สละเวลา
มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา 10.50 น. 

    
       
 
 
      ............................................................ 
            (ดร. ลกัขณา ลลีะยุทธโยธนิ) 
        ประธานกรรมการ/ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
      ............................................................ 
           (นางสาววภิาภรณ์ เนียมละออง) 
        เลขานุการบรษิทั/ผูบ้นัทกึการประชุม 

 


