
   
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 
บริษัท โรจูคิส อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

 
วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม  

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของ บริษัท โรจูคิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดั
ขึน้เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. โดยเป็นการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 
เร่ิมการประชุม 

นายเมธี จารุมณีโรจน ์ผูอ้  านวยการฝ่ายนกัลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งไดร้บัมอบหมายจาก ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน 
ประธานกรรมการบริษัท ใหท้ าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2565 ของบรษิัท (“ทีป่ระชุม”) ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เนื่องดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดจากเชือ้ไวรสั Covid-
19 ในปัจจุบนั บริษัทไดต้ิดตามและมีความห่วงใยถึงสวัสดิภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุ้นเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงได้
พิจารณาใหม้ีการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในครัง้นีใ้นรูปแบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ผ่านระบบ 
E-AGM ของ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด นอกจากนี ้บริษัทยังมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการประชุมและ
มาตราการป้องกันเพื่อลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่เชือ้ Covid-19 ส าหรบัคณะกรรมการบริษัท ผูเ้ก่ียวขอ้งในการประชุม 
รวมถึงผูป้ระสานงานในการจดัการประชมุครัง้นีเ้ช่นกนั 
 จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุไดก้ล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมายของบรษิัท ซึ่ง
ไดเ้ขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ดงัรายนามดงัต่อไปนี ้ 
 
คณะกรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. ดร. ลกัขณา  ลีละยทุธโยธิน ประธานกรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ  
2. นางปรารถนา  มงคลกลุ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. ดร. อนพุนัธ ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
4. ดร. ฉตัรชยั ตวงรตันพนัธ ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
5. นางสาวพรชนก ตนัสกลุ กรรมการอิสระ 
6. นางยายสู  สลุยานี่ มกั กรรมการอิสระ 
7. ภญ. ปิยวดี สอนสิงห ์ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัท 
8. นายอโณทยั อดลุพนัธ ์ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัท 
9. นางวรวรรณ ไชยก าเนิด กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัท / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
  
 ทัง้นี ้กรรมการบรษิัทมีทัง้หมด จ านวน 9 ท่านตามรายนามที่กล่าวไปขา้งตน้ โดยวนันีม้ีกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุ
ทัง้หมด 9 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
 



   
 

 

ผู้บริหารของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นางสาววิภาภรณ ์ เนียมละออง ประธานเจา้หนา้ที่สายงานบญัชีและการเงิน 
2. นายธนายสุ ลีรพนัธ ์ ประธานเจา้หนา้ที่สายงานการตลาด 
3. นางสาวนฤมล สขุกมลวฒันา ประธานเจา้หนา้ที่สายงานปฏิบตัิการ 
 
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด 
1.  คณุพิสิฐ  ทางธนกลุ 
2.  คณุอาสา  โอภาสสมัฤทธ์ิ 
 
ทีป่รึกษากฎหมายจากบริษัท ส านักกฎหมายสากลธีรคุปต ์จ ากัด 
1. นางสาวนรศิรา  ไสวแสนยากร 

 
ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ต่อที่ประชมุว่า ณ เวลา 9.00 น. มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองจ านวน 21 ราย ถือ

หุน้รวม 110,532,502 หุน้ และโดยการมอบฉันทะจ านวน 13 ราย ถือหุน้รวม 286,965,078 หุน้ รวมเป็นจ านวนผูเ้ขา้รว่ม
ประชมุทัง้สิน้ 34 ราย มีจ านวนหุน้รวมทัง้หมด 397,497,580 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 66.2496 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิัทจ านวน 600,000,000 หุน้ ซึ่งครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท  

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุจึงกล่าวเรียนเชิญ ดร.ลกัขณา ลีละยทุธโยธิน ประธานกรรมการบรษิัท ท าหนา้ที่เป็น
ประธานในที่ประชมุ (“ประธาน”) และกล่าวเปิดการประชมุ 

ประธานกล่าวสวสัดีผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิารของบรษิัท และผูเ้ขา้รว่มประชมุ และกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีสละ
เวลามาเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และรบัทราบความกา้วหนา้ของบรษิัท โดยชีแ้จงว่าการประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ยงัคงเป็นช่วงการเฝ้าระวงักับสถานการณก์ารควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 ซึ่ง
บริษัทมีความตัง้ใจและความห่วงใย ถึงความปลอดภยัดา้นสขุภาพอนามยัของผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้ริหารของบรษิัท
ในการเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้

บริษัทยึดมั่นและใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยถือเป็นส่วนส าคญัในการ
บรหิารจดัการของบรษิัท และยงัตระหนกัถึงปัญหาทจุรติคอรร์ปัชนัที่อาจเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงาน หรือจากการติดต่อกับ
ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจ และการด าเนินงานทางธุรกิจของบรษิัท 

บริษัทจึงไดจ้ดัท า 1) นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน และ 2) นโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและ
การกระท าผิด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิอย่างชดัเจน และจดัใหม้ีช่องทางส าหรบัการแจง้เบาะแส รอ้งเรียนการทุจริต และ
การกระท าผิด รวมถึงก าหนดใหม้ีการติดตามการด าเนินการตามนโยบายดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

ในช่วงปีที่ผ่านมา บรษิัทตระหนกัดีถึงการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านการสรา้งความส าเรจ็ และสรา้งคณุค่า
ใหก้ับผูม้ีส่วนไดเ้สียในทุกภาคส่วน รวมถึงการมีจิตส านึกที่ดีต่อผลกระทบทั้งในมิติส่ิงแวดลอ้มและมิติสังคม ซึ่งถือเป็น
พืน้ฐานการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในการด าเนินธุรกิจ บริษัทจึงสนบัสนุนการพฒันาที่ยั่งยืนบนรากฐานในการด าเนินธุรกิจ 
โดยยึดหลัก ESG (Environment, Social and Governance) อันไดแ้ก่ มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม มิติดา้นสังคม และมิติดา้น   
ธรรมาภิบาล โดยไดม้ีการก าหนดแนวนโยบายความยั่งยืนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขบัเคล่ือนกลยุทธข์ององคก์รในการ
ด าเนินธุรกิจที่สรา้งผลกระทบเชิงบวกใหก้ับสงัคม และสนบัสนุนใหอ้งคก์รเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเป้าหมายการ



   
 

 

พัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางขององคก์ารสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals : SDGs) 
ส่งผลใหอ้งคก์รมุ่งสู่วิสยัทศันแ์ห่งการเป็นผูน้  าดา้นความงามและสขุภาพแห่งอนาคตของเอเชีย (Health & Beauty for the 
Future of Asia) 

ในการด าเนินธุรกิจผ่านกลยทุธอ์งคก์ร บรษิัทไดม้ีการพิจารณาจากมมุมอง ESG ในทกุมิติ โดยมุ่งที่จะขบัเคล่ือน
ใหก้ารบรหิารจดัการและการก ากบัดแูลดา้นความยั่งยืนมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งตามกรอบยทุธศาสตรค์วามยั่งยืน
ที่บรษิัทก าหนดไว ้อนัประกอบดว้ย 3 เสาหลกั ดงันี ้

เสาหลกัที่ 1 สรา้งสรรคน์วตักรรม (Creating Innovation) โดยบรษิัทจะ 

• วิจยัและพฒันานวตักรรมสินคา้และบรกิาร ดา้นความงามและสขุภาพ ที่ตอบโจทยแ์ละเขา้ถึงผูบ้รโิภคอย่าง
มีความรบัผิดชอบ 

• สรา้งสรรคน์วตักรรมที่มีคณุภาพและปลอดภยัส าหรบัทกุคน 
เสาหลกัที่ 2 สรา้งคณุค่าใหส้งัคม (Creating Social Impact) โดยบรษิัทจะ 

• ส่งเสรมิความเป็นอยู่ และ สขุภาวะที่ดี ผ่านนวตักรรมดา้นความงามและสขุภาพแก่ประชาชน 

• ต่อยอดและผลกัดนัใหน้วตักรรมไทยสู่สากล 
เสาหลกัที่ 3 สรา้งพนัธมิตรเพื่อส่ิงแวดลอ้ม (Creating Environmental Partner) โดยบรษิัทจะ 

• รว่มพฒันาและสรา้งสรรคก์บัพนัธมิตรที่มีเป้าหมายในการบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

• บรหิารจดัการและปรบัตวัใหพ้รอ้มกบัความเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้มที่เกิดขึน้ 
ทัง้หมดเป็น 3 เสาหลกันโยบายความยั่งยืน ที่อยู่ภายใตพ้นัธกิจในการสรา้งสรรคน์วตักรรมดา้นความงามและ

สุขภาพที่ดีที่สุดที่ทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้และพรอ้มขับเคล่ือนความตอ้งการและสรา้งแรงบันดาลใจแก่คนไทยและคน
เอเชียอย่างยั่งยืน 

ส าหรบัรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2564 บรษิัทไดเ้ผยแพร่
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฉบบัดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเมื่อครบก าหนด 
30 วนัหลงัจากเผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดแจง้ขอ้เสนอขอแกไ้ขเพิ่มเติม และ/หรือ
แสดงความคิดเห็นมายงับริษัท จึงถือว่ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าวไดผ่้านการพิจารณาและรบัรองจากผู้
ถือหุน้แลว้ 

จากนัน้ประธานไดก้ล่าวเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อด าเนินการตามล าดบัวาระการประชุม
ต่อไป และไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุมเป็นผูอ้ธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการด าเนินการประชุม ให้ที่
ประชมุรบัทราบ 

 
ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบเก่ียวกับหลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดแต่ ละ

วาระ ดงัต่อไปนี ้
1. เนื่องจากการประชมุในครัง้นีเ้ป็นการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จึงไม่มีการพิมพบ์ตัรลงคะแนนใหก้บัผูเ้ขา้รว่ม

ประชุมในการลงคะแนนเสียง ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ใชค้อมพิวเตอรพ์กพาหรือคอมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ บนหนา้จอของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมก่อนเขา้มาร่วมประชุมนั้น มีตัวเลือกใหเ้ลือกกด 2 ปุ่ มดว้ยกัน นั่นคือ E-Meeting ส าหรบัร่วม
ประชมุผ่าน Zoom และ E-Voting ส าหรบัการลงคะแนนเสียง  



   
 

 

2. ในวาระที่มีการลงคะแนนเสียง ใหผู้ถื้อหุน้คลิกกลบัไปที่ Web Browser เริ่มตน้ของโดยดูที่แถบหนา้ต่างดา้นบน 
แลว้เลือกปุ่ ม E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่ก าหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการ
ลงคะแนนแลว้ ระบบจะมีหนา้ต่าง pop-up ขึน้มาสอบถามอีกครัง้เพื่อยืนยนัการลงคะแนน หากผูถื้อหุน้ตอ้งการ
ยืนยนัการลงคะแนน สามารถกดตกลงเพื่อเป็นบนัทึกคะแนน  

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการเปล่ียนการลงคะแนน สามารถท าไดด้ว้ยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครัง้ แต่หากวาระ
ไดถ้กูปิดโหวตไปแลว้ ผูถื้อหุน้จะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปล่ียนการลงคะแนนได ้ 

4. ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ผู้เข้าร่วมประชุมตอ้งมีการสลับจาก E-Meeting บน 
Zoom Application ที่ ใช้ในการประชุมนี ้ ไปยัง Web Browser บนมือถือของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อท าการ
ลงคะแนน โดยเลือกกดที่ปุ่ มเมน ูE-Voting เพื่อลงคะแนนเสียง 

5. เมื่อลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ใหก้ลบัมายงัหนา้ต่าง E-Meeting บน Zoom Application เพื่อรว่มการประชุม
ต่อ ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนน
ล่วงหนา้ผ่านเอกสารมอบฉันทะ หลงัจากนัน้เจา้หนา้ที่จะประกาศผลคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบ ผูถื้อหุน้ท่ีไม่
ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเขา้ในระบบจะถือว่ามีมติเห็นดว้ย 

 
ส าหรบัหลกัเกณฑก์ารถามค าถาม หากผูถื้อหุน้มีค  าถามหรือตอ้งการเสนอความคิดเห็นที่เก่ียวขอ้งในแต่ละวาระ 

สามารถท าไดต้ลอดเวลาภายในวาระนัน้ ๆ  โดยวิธีการต่อไปนี ้
1. พิมพค์ าถามหรือความคิดเห็นผ่าน Chat Function บนโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพข์อ้ความและกดปุ่ ม Enter เพื่อ

ส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ โดยเมื่อการประชุมด าเนินไปในแต่ละวาระ พิธีกรจะอ่านค าถามที่เก่ียวขอ้งกับวาระ
นัน้ เมื่อสิน้สดุการน าเสนอในวาระนัน้ ๆ  

2. หากปิดวาระเรียบรอ้ยแลว้ หรือกรณีเป็นค าถามอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ ๆ ขอใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเมื่อการ
พิจารณาวาระต่าง ๆ เสร็จสิน้ครบทกุวาระแลว้ หากไม่สามารถด าเนินการซกัถามได้ภายในเวลาประชมุ ใหผู้ถื้อ
หุน้ส่งค าถามมายงัช่องทางอีเมลของบรษิัท บรษิัทจะรวบรวมค าถามและโพสตค์ าตอบลงบนเว็บไซตข์องบรษิัท 

3. ในการถามค าถามแต่ละค าถาม ขอความกรุณาใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมพิมพแ์จง้ชื่อ-นามสกุล พรอ้มระบุว่ามาดว้ย
ตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะก่อนเริ่มถามค าถามทุกครัง้ เพื่อประโยชนใ์นการจดบนัทึกการประชุมใหถู้กตอ้ง
ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะท าการอ่านค าถามในภายหลัง เพื่อแจ้งให้ประธานและกรรมการรับทราบและชี ้แจง
ตามล าดบั 
กรณีที่มีปัญหาติดขดัในการใชง้านระบบหรือการใชง้านใด  ๆ  ผูถื้อหุน้สามารถโทรศพัทเ์ขา้มาไดท้ี่เบอร ์02-079- 

1181 ทางบรษิัทไดจ้ดัเตรียมเจา้หนา้ที่ไวค้อยอ านวยความสะดวกในระหว่างการประชมุนี  ้
 
หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียงและรายละเอียดในแต่ละวาระ มีสาระส าคญัดงันี ้

1. ส าหรบัการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้สามารถออกเสียงคะแนนไดต้ามจ านวนหุน้ท่ีมี หรือตามจ านวนหุน้ท่ี
ไดร้บัมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุน้ เท่ากับ 1 คะแนนเสียง โดยในการลงคะแนน จะไม่สามารถแบ่งคะแนนใน
การโหวตได ้ ยกเวน้แต่กรณีผูร้บัมอบฉันทะที่ไดร้บัแบบฟอรม์การมอบฉันทะเป็นแบบ ค. คือ Custodian ที่ท า
หนา้ที่ดแูลหลกัทรพัยใ์หก้บันกัลงทนุต่างชาติ  



   
 

 

2. ส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผูม้อบฉันทะไดท้ าการระบุการลงคะแนนมาแลว้ ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้ง
ลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉนัทะระบไุว ้โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได ้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

3. ส าหรบัวาระท่ี 5 (พิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ) นัน้ ผูถื้อหุน้สามารถ
ใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลได ้ 

4. ส าหรบัคะแนนเสียงในการลงมติอนมุตัิในแต่ละวาระนัน้ บรษิัทไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 
ก่อนที่จะท าการเรียกให้ลงคะแนน เพื่อท าการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถาม

รายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ได ้โดยปฏิบตัิตามวิธีการถามค าถามที่เรียนใหท้ราบก่อนหนา้นี ้ 
 
ส าหรบัการนบัคะแนน บรษิัทไดใ้ชว้ิธีการดงัต่อไปนี ้

1. เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผูถื้อหุน้ บริษัทจะใชก้ารนบัคะแนนโดยเป็นการเทคะแนนไปทางเห็นดว้ย 
ส าหรบัการลงมติในแต่ละวาระ โดยผูด้  าเนินการประชมุจะเป็นผูแ้จง้การลงมติใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยทั่วกนั 

2. ผลการนบัคะแนนจะถกูประกาศหลงัจากที่กรรมการรอ้งขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิในแต่ละวาระ โดยผลการ
นบัคะแนนจะเป็นผลการนบัคะแนนรวมจาก 

• ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง  

• ผูร้บัมอบฉนัทะที่ไดร้บัสิทธิใหล้งคะแนนแทน  

• ผูม้อบฉนัทะซึ่งระบคุะแนนไวล่้วงหนา้ผ่านทางผูร้บัมอบฉนัทะ 
3. กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากนั ประธานจะท าการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชีข้าด 
4. การแจง้ผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระจะใช้

จ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะไม่
สามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้อีกเพื่อความโปร่งใส และหากวาระนั้นประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทจะ
ด าเนินการในวาระต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเมื่อไดผ้ลคะแนนของวาระก่อนหน้า 
ผูด้  าเนินการประชมุจะรีบแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบโดยทั่วกนั 
 
จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงว่า ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีระเบียบวาระการประชุม

ทัง้สิน้ 7 วาระ ดงัรายละเอียดตามหนงัสือเชิญประชมุที่บรษิัทไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ ผูด้  าเนินการประชมุจึงได้
ด  าเนินการประชมุต่อไปและรายงานตามระเบียบวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุตามล าดบั ดงันี ้
 
วาระที ่1 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 
 
 ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงว่าวาระนีเ้ป็นการพิจารณารบัทราบ ซึ่งผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง  

ประธานมอบหมายให ้นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หนา้ท่่ีบริหาร และ นางสาววิภาภรณ ์เนียมละออง 
ประธานเจา้หนา้ท่่ีสายงานบญัชีและการเงิน กล่าวรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในปีท่ีผ่านมาต่อท่ีประชมุ 

นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจ้าหน้าท่่ีบริหาร ได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ใน
รายละเอียด 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่ หวัขอ้ที่ 1 ภาพรวมธุรกิจของบริษัทในปี 2564 และสรุปผลการด าเนินงานที่ส  าคญัในปี 2564 
และหวัขอ้ที่ 2 กลยทุธก์ารเติบโตระยะยาวและสรุปแผนธุรกิจที่ส  าคญัส าหรบัปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงันี ้



   
 

 

 
1. ภาพรวมธุรกิจของบริษัทในปี 2564 และสรุปผลการด าเนินงานทีส่ าคัญในปี 2564 

สรุปผลการด าเนินงานท่ีส าคญัในปี 2564 
1) การเติบโตของแบรนด ์Rojukiss ซึ่งเป็นแบรนดห์ลกัของบรษิัท 

• ในปี 2564 ยอดขายของ Rojukiss เติบโตขึน้ 4% จากปี 2563 โดยยอดขายของแบรนดเ์ติบโตอย่าง
ต่อเนื่องแมอ้ยู่ในช่วงสถานการณ ์Covid-19 

• ส่วนแบ่งการตลาดของ Rojukiss ในตลาดบ ารุงผิวหนา้ของประเทศไทยมีการเติบโตขึน้เล็กนอ้ย ซึ่ง
แสดงใหเ้ห็นว่าแบรนดม์ียอดขายไปในทิศทางที่ดีกว่าภาพรวมของตลาด และเป็นแบรนดท์ี่เติบโตเร็ว
ที่สดุในช่องทาง Health & Beauty และ Supermarket/Hypermarket ซึ่งเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายที่
ใหญ่ที่สดุในตลาด 

2) การเติบโตของยอดขายในช่องทางออนไลน ์(E-Commerce) เพิ่มขึน้เป็น 1 เท่าตวัจากปี 2563 ซึ่งช่องทางนี ้
เป็นหนึ่งในช่องทางที่บรษิัทจะมุ่งเนน้ต่อไปในปี 2565  

3) การเติบโตของช่องทางการขายในต่างประเทศ  

• ยอดขายในประเทศอินโดนีเซียส าหรบัปี 2564 เติบโตขึน้ถึง 370% โดยแบรนด ์Rojukiss เริ่มส่งออก
เขา้ไปจ าหน่ายตัง้แต่ไตรมาสที่สามของปี 2563 และในปี 2564 เป็นปีที่แบรนด ์Rojukiss มีการเติบโต
สงูเนื่องจากไดร้บัการตอบรบัท่ีดีจากผูบ้รโิภคในตลาดอินโดนีเซีย 

• ในเดือนธันวาคม 2564 ไดเ้ริ่มเปิดตวัสินคา้ภายใตแ้บรนด ์Rojukiss ในประเทศเวียดนามเป็นครัง้แรก 
ซึ่งยอดขายจากประเทศเวียดนามจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลกัดนัการเติบโตของแบรนด ์Rojukiss ในปี 
2565 นี ้

4) การขยายธุรกิจในตลาดสขุภาพ ซึ่งเป็นกลยทุธข์องบรษิัท 

• เมื่อเดือนมีนาคม 2565 บริษัทไดล้งทุนในบริษัท ไฮไบโอไซ จ ากัด ซึ่งผลิตและจ าหน่ายสินคา้ประเภท
เครื่องมือแพทย ์เพื่อพฒันาสินคา้สเปรยพ์่นจมกู โดยบริษัทคาดว่าจะวางขายผลิตภณัฑไ์ดภ้ายในไตร
มาสที่สามของปี 2565 

 
ส่วนแบ่งการตลาดของบรษิัทและของแบรนด ์Rojukiss  
ส่วนแบ่งการตลาดส าหรบักลุ่มผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ (Facial Moisturizer) ของบริษัทคิดเป็น 4.8% ซึ่งสงูเป็น

อนัดบั 5 ของส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทย และเป็นอนัดบั 1 ในบรรดาบรษิัทสญัชาติไทย ในช่วงปี 2561-2564 ตลาด 
Facial Moisturizer ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ ์Covid-19 ท าใหย้อดขายในภาพรวมลดลงไปเฉล่ียปีละ (CAGR) 
5.4% แต่ยอดขายของบรษิัทยงัคงเติบโตเพิ่มขึน้เฉล่ียปีละ (CAGR) 10.7%  

ในปี 2564 ยอดรวมของตลาด Facial Moisturizer ลดลง 13.8% โดยหากดจูากยอดขายรายแบรนด ์จะเห็นไดว้า่
แบรนด ์Rojukiss มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 4.3% และมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบั 1 ในบรรดาแบรนดข์องประเทศไทย 
ทั้งนี ้ในช่วงปี 2561-2564 แบรนดส์ามารถเติบโตมากถึงเฉล่ียปีละ (CAGR) 17.6% แมจ้ะไดร้บัผลกระทบสถานการณ์
จาก Covid-19 

 



   
 

 

ภาพรวมธุรกิจของบริษัท ผลิตภัณฑส์ุขภาพและความงามของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) ผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิว มีสัดส่วนยอดขาย 82% 2) ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง (Color Cosmetics) สัดส่วนยอดขาย 12% 3) ผลิตภัณฑ์
เปล่ียนสีผม มีสดัส่วนยอดขาย 4% และ 4) ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร สดัส่วนยอดขาย 2%  

แบรนดสิ์นคา้ของบริษัทมีทัง้หมด 5 แบรนด ์ไดแ้ก่ 1) Rojukiss ซึ่งเป็นแบรนดห์ลกัของบริษัท (Core brand) มี
ผลิตภณัฑ ์3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว ผลิตภณัฑเ์ปล่ียนสีผม และผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร 2) แบรนด ์Best Korea ซึ่ง
เป็นผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว 3) แบรนด ์Sis2Sis อยู่ในกลุ่มผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอาง 4) แบรนด ์PhD K-Derma กลุ่มผลิตภณัฑ์
เวชส าอางบ ารุงผิวและ 5) แบรนด ์Qi ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร ซึ่ง PhD K-Derma และ Qi เป็นแบรนดท์ี่จดัจ าหน่ายผ่านทาง
บรษิัทรว่มทนุ คือ บรษิัท โอท ูคิส จ ากดั 

บริษัทมีช่องทางการกระจายสินคา้หลากหลาย โดยการกระจายสินคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี
สัดส่วนของยอดขายในประเทศ 85% และยอดขายต่างประเทศ 15% ของยอดขายทั้งหมด แบ่งออกเป็น 1) ช่องทาง
ออฟไลน ์80% โดยเป็นช่องทาง Modern Trade 67% และ General Trade 13% 2) ช่องทางออนไลน ์3% (เติบโตขึน้ 2 
เท่าจากปี 2563) ซึ่งบรษิัทมีเป้าหมายในการเติบโตยอดขายผ่านช่องทางออนไลนต์่อไป 3) ช่องทาง Joint Venture 2% 4) 
ช่องทางต่างประเทศ (ส่งออก) ซึ่งไดแ้ก่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนาม 12% และ 5) ช่องทาง Cross Border 
ไดแ้ก่ ประเทศกมัพชูาและประเทศลาว 3% และในช่วงตน้ปีที่ผ่านมาบรษิัทไดเ้ปิดช่องทาง Cross Border ไปประเทศพม่า
เพิ่มขึน้อีกดว้ย 
  
 จากนัน้ นางสาววิภาภรณ ์เนียมละออง ประธานเจา้หนา้ท่่ีสายงานบญัชีและการเงิน ไดร้ายงานผลประกอบการ
ที่ส  าคญัของปี 2564 ดงัต่อไปนี ้

• รายไดจ้ากการขายสินคา้และบรกิารสทุธิ 772.3 ลา้นบาท ลดลง 20% จากปี 2563 เนื่องมาจากสถานการณ ์
Covid-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อตลาดภายในประเทศค่อนข้างมาก แต่บริษัทยังคงสามารถเติบโตใน
ต่างประเทศไดอ้ย่างมีนยัส าคญั ส่งผลใหก้ าไรขัน้ตน้ (Gross Profit) ซึ่งคิดเป็นจ านวนเงิน 413.7 ลา้นบาท 
ลดลง 26.8% จากปี 2563 และก าไรสทุธิ (Net Profit) จ านวน 118.6 ลา้นบาท ลดลง 29.4% จากปี 2563 
อนัเนื่องมาจากยอดขายที่ลดลง และมีค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้จากการระดมทุนเพื่อเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์( IPO) 
และ share-based payment ส าหรบั ESOP ที่ใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังาน รวมถึงการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูจากยอดหนีท้ี่คา้งช าระนานเกิน 1 ปี 

• อตัราก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) คิดเป็น 53.6% ลดลง 500 bps จากปี 2563 อนัเนื่องมาจากการ
ท าโปรโมชั่นเพื่อกระตุน้ยอดขายในช่วงปลายปี 2564 และการควบคมุปรมิาณสินคา้จึงมีการสั่งบรรจภุณัฑ์
ส าหรบัสินคา้นอ้ยลง ส่งผลใหต้น้ทนุเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย นอกจากนี ้ในปี 2563 บรษิัทมีการรบัรูร้ายไดค้่าบรกิาร
ใหค้  าปรึกษาดา้นการขายและการตลาดส าหรบัแบรนด ์Sis2Sis ในประเทศอินโดนีเซียจ านวนเงิน 38.5 
ลา้นบาทจึงท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ในปี 2563 สงูกว่าปกติ  

• อตัราก าไรสทุธิ (Net Profit Margin) 15.4% ลดลง 200 bps เมื่อเทียบกบัปี 2563 อนัเนื่องมาจากยอดขาย
ที่ลดลงและค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ดงัที่ไดก้ล่าวไปแลว้ 

 
รายไดส้ทุธิแบ่งตามสายผลิตภณัฑแ์ละช่องทางการจดัจ าหน่าย  



   
 

 

รายไดสุ้ทธิลดลง 20% จากปี 2563 โดยปี 2564 บริษัทมียอดขายรายผลิตภัณฑ ์ดังนี ้1) ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว
สามารถคงสดัส่วนยอดขายไดท้ี่ 81% (ปี 2563 อยู่ที่ 80%) โดยแบรนด ์Rojukiss มียอดขายเติบโต 4% จากปีก่อน ส่วน
ยอดขายที่ลดลงนัน้มาจาก Best Korea และ PhDerma สาเหตมุาจากผูบ้รโิภคมีก าลงัซือ้ที่ลดลง ท าใหเ้ปล่ียนไปซือ้สินคา้
ที่มีราคาถูกกว่า 2) ผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอาง สดัส่วนลดลงเหลือ 12% (ปี 2563 อยู่ที่ 16%) เนื่องจากสถานการณปั์จจบุนั
ท าใหผู้บ้ริโภคออกจากบา้นนอ้ยลง Work from Home เป็นส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อตลาดเครื่องส าอางในช่วง Covid ที่
ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 4 บริษัทออกผลิตภณัฑใ์หม่ประเภท Above the Mask มากขึน้ เช่น เครื่องส าอาง
ส าหรบัคิว้และตา แต่ยงัไม่สามารถทดแทนการลดลงของยอดขายลิปสติกไดท้ัง้หมด 3) ผลิตภณัฑเ์ปล่ียนสีผม เป็นสินคา้ที่
เปิดตัวใหม่มีสัดส่วนของยอดขายอยู่ที่ 4% คิดเป็นยอดขายจ านวน 31 ลา้นบาท และ 4) ผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร 3% (ปี 
2563 อยู่ที่ 4%)  

ในส่วนของรายไดส้ทุธิตามช่องทางการจดัจ าหน่าย ช่องทางที่ไดร้บัผลกระทบมากคือช่องทางการจดัจ าหน่ายใน
ประเทศ ทัง้ Modern Trade และ General Trade โดยเฉพาะช่องทางรา้นสะดวกซือ้ อย่างไรก็ตาม ช่องทาง E-Commerce 
นัน้เติบโตมากขึน้เกือบเท่าตวัจากปี 2563 ในขณะที่ช่องทางต่างประเทศมียอดขายที่เพิ่มขึน้ 286% เมื่อเทียบกับปี 2563 
โดยส่วนใหญ่มาจากการส่งออกผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวของแบรนด ์Rojukiss ไปจ าหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย 

 
ภาพรวมสดัส่วนรายไดต้่อก าไร จากรายไดจ้ากการประกอบการของบรษิัทจ านวน 772.3 ลา้นบาท มีตน้ทนุขาย

อยู่ที่ 358.6 ลา้นบาท คิดเป็น 46% ท าใหม้ีอตัราก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) อยู่ที่ประมาณ 54% ดงัที่ไดก้ล่าวไป
แลว้ นอกจากนี ้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) มีสัดส่วนที่ใกลเ้คียงกันคืออย่างละ 18% โดย
ค่าใชจ้่ายในการขายลดลงเนื่องจากการควบคมุการใชจ้่าย เช่น การโฆษณาในช่องทางออนไลนม์ากกว่าช่องทางออฟไลน ์
ส่วนค่าใชจ้่ายในการบรหิารนัน้เพิ่มมากขึน้จากปี 2563 โดยเป็นค่าใชจ้่ายในการน าบรษิัทเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์(IPO) และ
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ตามที่ไดก้ล่าวไปแลว้ประมาณ 5 ลา้นบาท ค่าใชจ้่าย share-based payment จากโครงการ ESOP ซึ่งเริ่ม
จดัสรรในปี 2564 เป็นปีแรกและจะจดัสรรเป็นระยะเวลา 5 ปี และการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรบัลกูหนีค้่าบรกิารให้
ค าปรกึษาดา้นการขายและการตลาดในประเทศอินโดนีเซีย ที่มียอดคา้งช าระมากกว่า 1 ปี โดยอยู่ในระหว่างการเจรจา
ต่อรองระหว่างบริษัทกับคู่คา้ ไตรมาส 4/2564 ไดต้ัง้ค่าเผ่ือฯ ไวอ้ยู่ที่ 25% ของลูกหนีท้ั้งหมดที่เกิดขึน้ นอกจากนีใ้นงบ
ก าไรขาดทนุของบรษิัท ยงัมีส่วนของดอกเบีย้และภาษีคดิเป็น 4% และรายไดอ้ื่น (Other Income) รวมกบัส่วนแบ่งขาดทนุ 
จากกิจการรว่มคา้คิดเป็น 1% ท าใหม้ีก าไรสทุธิ (Net Profit) ท่ี 118.6 ลา้นบาท ตามที่ไดก้ล่าวไปแลว้ 

 
สถานะทางการเงินของบรษิัท ในปี 2564 บรษิัทมีสินทรพัยเ์พิ่มขึน้จาก 836 ลา้นบาทในปี 2563 เป็น 1,049 ลา้น

บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้เพื่อเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์( IPO) และเงินสดจากการด าเนินงาน คิดเป็น 
60% ของสินทรพัยท์ัง้หมดหรือ 626 ลา้นบาท ส่วนของลกูหนีแ้ละสินทรพัยต์ามสญัญานัน้ มีจ านวนลดลงตามการลดลง
ของยอดขาย เช่นเดียวกันกับสินคา้คงเหลือที่ลดลงจาก 97 ลา้นบาทเหลือ 74 ลา้นบาทอนัเนื่องมาจากการควบคมุสินคา้
คงเหลือของบริษัทใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์ในส่วนของหนีสิ้นและส่วนของเจา้ของนัน้เพิ่มขึน้ไปในทิศทางเดียวกนั ซึ่ง
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของส่วนของผูถื้อหุน้จากการเสนอขายหุน้เพื่อเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์ขณะที่หนีสิ้นรวมลดลง อนั
เป็นผลมาจากการสั่งของและการใชจ้่ายที่นอ้ยลงจากปี 2563 และการจ่ายช าระคืนเงินกูบ้างส่วน 

 
สดัส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมไดร้ะบไุวใ้นแบบ 56-1 One Report 



   
 

 

• ระยะเวลาในการเก็บหนี ้ :  อันเนื่องมาจากสถานการณ์ Covid-19 และลูกหนีค้่าบริการใหค้  าปรึกษาใน
ประเทศอินโดนีเซีย ท าใหร้ะยะเวลาในการเก็บหนีใ้นปี 2563 อยู่ที่ 153.6 วนัเพิ่มขึน้จากปี 2562 (138 วนั) 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 ไดล้ดลงอยู่ที่ 150.6 วนั 

• ระยะเวลาในการเก็บสินคา้ : ลดลงจาก 103.4 วัน ในปี 2563 มาอยู่ที่ 85.7 วัน จากการควบคุมสินคา้
คงเหลือ 

• วงจรเงินสด : ในปี 2564 อยู่ที่ 199.6 วนั สัน้ลงกว่าสองปีที่ผ่านมา (ปี 2563 อยู่ที่ 223 วนั และ ปี 2562 อยู่
ที่ 206.4 วนั) 

• อตัราส่วนเงินทุนหมนุเวียนเร็ว : 7.2 เท่า เพิ่มขึน้จากปี 2563 (1.3 เท่า) ตามสินทรพัยข์องบริษัทที่เพิ่มจาก
การเสนอขายหุน้เพื่อเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์ 

• อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ : 1.0 เท่า ลดลงจากปี 2563 (1.2 เท่า) 

• อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 17.5% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อทรพัยสิ์น 
(ROA) อยู่ที่  12.6% ซึ่งลดลงจากปี 2563 (ROE อยู่ที่  42.8% และ ROA อยู่ที่  20.9%)  เนื่องจากผล
ประกอบการท่ีลดลง 

 
2. กลยุทธก์ารเติบโตระยะยาวและสรุปแผนธุรกิจทีส่ าคัญส าหรับปี 2565 

นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจ้าหน้าท่่ีบริหาร ได้รายงานถึงแผนงานในการเติบโตของบริษัท โดย
ตัง้เป้าหมายระยะยาวที่จะบรรลยุอดขาย 3 พนัลา้นบาทในปี 2569 ดว้ยกลยทุธด์งัต่อไปนี ้

• กลยทุธส์ าหรบัปี 2565 บรษิัทจะเนน้การลงทนุในการท าการตลาดเพื่อสรา้งแบรนด ์Rojukiss ซึ่งเป็นแบรนด์
หลักและแบรนด์อื่นๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว นอกจากนี ้ ยังมีแผนที่จะเข้าสู่การแข่งขันในตลาด
ผลิตภัณฑเ์พื่อสุขภาพ (Serious Health) ไม่เฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร แต่เป็นผลิตภัณฑท์าง
การแพทยท์ี่มีการวิจยัทางวิทยาศาสตรส์นบัสนุนดว้ย ในส่วนการขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย จะมุ่งเนน้
การขยายช่องทางออนไลนแ์ละการขายต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดอินโดนีเซีย 

• กลยุทธแ์ละเป้าหมายส าหรบัระยะเวลา 3 ปีขา้งหนา้ บริษัทตัง้เป้าหมายยอดขายส าหรบั Rojukiss ที่เป็น 
แบรนดห์ลกัอยู่ที่ 1 พนัลา้นบาทในปี 2567 พรอ้มกบัการขยาย Business และ Brand Portfolio ใหแ้ข็งแกรง่
และมีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ อีกทั้งการขยายตลาดผลิตภัณฑเ์พื่อสุขภาพดว้ยนวตักรรมใหม่ๆ และ
ขยายไปยงัต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ดว้ย นอกจากนี ้ยงัมีเป้าหมายที่จะสรา้งความสมดลุในช่องทางการจดั
จ าหน่ายโดยการเพิ่มสดัส่วนการขายผ่านช่องทางออนไลนใ์หไ้ด ้15% ของยอดรวมทัง้หมด (จาก 3% ในปี 
2564) และการขยายต่อเนื่องในตลาดต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซียและเวียดนาม เป็นตน้ 

• กลยทุธแ์ละเป้าหมายส าหรบัระยะเวลา 5 ปีขา้งหนา้ ตัง้เป้ายอดขาย 3 พนัลา้นบาทในปี 2569 โดยบรษิัทมี
กลยุทธ์ที่จะสรา้ง Portfolio ที่มีความหลากหลายและสมดุลมากยิ่งขึน้ โดยก าหนดไว้ดังนี ้ 1) สัดส่วน
ยอดขายผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวภายในประเทศ 40-45% 2) ผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอาง ผลิตภณัฑเ์ปล่ียนสีผม และ
ผลิตภัณฑส์ าหรบัหนังศีรษะ 15-20% 3) ตลาดต่างประเทศ 20-25% และ 4) ผลิตภัณฑส์ุขภาพ 15-20% 
นอกจากนี ้บรษิัทตัง้เป้าการเพิ่มยอดขายในช่องทางออนไลนใ์หเ้ป็น 20% ของยอดรวมทัง้หมด  

 



   
 

 

กลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 
1) การขยายธุรกิจในตลาดสขุภาพและความงามเพื่อสรา้ง Portfolio ของบริษัทใหม้ีความสมดุลมากขึน้และ

สรา้งการเติบโตใหก้บับรษิัทและสามารถเขา้ถึงผูบ้รโิภคได ้

• สรา้ง Rojukiss ใหเ้ป็น Powerhouse Brand ส าหรบัผลิตภณัฑค์วามงาม ตัง้เป้าการเพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาดและขึน้เป็นแบรนดอ์นัดบั 3 ในกลุ่มผลิตภณัฑ ์Facial Moisturizer ใหไ้ด ้(ปี 2564 Rojukiss 
เป็นแบรนดใ์นอนัดบัท่ี 6 ของตลาด) โดยเนน้ 3 กลยทุธ ์ไดแ้ก่ 1) มุ่งเนน้การพฒันาสินคา้ที่มีนวตักรรม 
โดยในปี 2565 จะเน้นสินค้าส าหรับกลุ่ม  Aging เนื่องจากผู้บริโภคในกลุ่มนี ้มีก าลังซื ้อสูง  เช่น 
ผลิตภณัฑ ์Rojukiss Red Serum ซึ่งเป็นเซรั่มเขม้ขน้กว่า 40 เท่า อีกทัง้การน านวตักรรมเซรั่มไปใส่ใน
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ เช่น ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวหน้า (Serum 
Cleanser) 2) การลงทุนในการท าการตลาด สรา้งการรับรูข้องผู้บริโภค ผ่านการท าการตลาดใน
ช่องทาง Digital เป็นหลกั และ 3) ขยายช่องทาง Health & Beauty และออนไลนม์ากยิ่งขึน้ เพื่อสรา้ง
ความสมดลุและลดการพ่ึงพาช่องทางรา้นสะดวกซือ้ (Convenience Stores) 

• เรง่สรา้งแบรนด ์Best Korea ขึน้มาเป็นแบรนดล์ าดบั 2 ของบรษิัทต่อจาก Rojukiss 

• สรา้งแบรนดส์ าหรบัผลิตภณัฑเ์พื่อสขุภาพดว้ยนวตักรรมใหม่ โดยเมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2565 บรษิัทไดม้ี
การลงทุนในบริษัท ไฮไบโอไซ จ ากัด (“HIB”) โดยการน าเงินทุนหมนุเวียนของบริษัทเขา้ซือ้หุน้เพิ่มทนุ
ดว้ยจ านวนเงิน 5.2 ลา้นบาท ท าใหม้ีสดัส่วนการลงทนุมากกว่า 50% หลงัจากการลงทนุดงักล่าว HIB 
มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 10.21 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญั 102,100 หุน้ ราคาหุน้ละ 100 บาท การลงทนุ
ดังกล่าวบริษัทจะเขา้ไปช่วยในการพัฒนาสินคา้ที่เป็นนวตักรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ และใชจุ้ด
แข็งของบรษิัทในการท าการตลาด การจดัจ าหน่ายและการกระจายสินคา้ ในปีนี ้HIB ก าลงัพฒันาและ
เตรียมจ าหน่ายสินคา้ตวัแรก คือ สเปรยพ์่นจมกูที่มีคณุสมบตัิในการชว่ยป้องกนั ยบัยัง้เชือ้โควิด โดยใช้
เทคโนโลยีภูมิคุม้กันของมนุษยเ์ป็นส่วนประกอบส าคญั โดยเทคโนโลยีดงักล่าวไดร้บัการถ่ายทอดมา
จากคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยสาธารณสุขของทางภาครฐั 
นอกจากนี ้ยังไดค้วามร่วมมือจากองคก์ารเภสัชกรรมในการผลิตสินคา้ดังกล่าวเพื่อการวิจัยและ
ทดลอง ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการขอขึน้ทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดย
บรษิัทคาดว่าจะวางจ าหน่ายสินคา้ในไตรมาส 3 ของปี 2565 

2) เป็นผูน้  าในสรา้งความเติบโตผ่านนวตักรรมเพื่อความงามและสขุภาพ โดยมุ่งเนน้ความสะดวกสบายของ
ผูบ้รโิภคเป็นส าคญั สามารถเขา้ถึงไดง้่ายและมีความคุม้ค่ามากยิ่งขึน้ 

• ในปีนี ้บริษัทมีแผนที่จะสรา้งแบรนด ์Best Korea ใหเ้ป็นแบรนดส์ าหรบัผูบ้ริโภคในช่องทางออนไลน ์
กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้บริโภคอายุน้อย (Young Consumer) โดยการออกผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาสิว 
ดว้ยราคาที่เขา้ถึงได ้เนน้การท าการตลาดผ่านช่องทาง Digital ขณะเดียวกนั สินคา้ Best Korea ที่ขาย
อยู่ในช่องทางออฟไลนใ์นปัจจุบนั ก็จะมีการปรบัขนาดใหใ้หญ่ขึน้เพื่อตอบโจทยค์วามคุม้ค่าของสินคา้
ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคอีกดว้ย 

3) การขยายและเสริมสรา้งช่องทางการจัดจ าหน่าย สรา้งความแข็งแกร่งของช่องทางออฟไลน์ โดยเน้น
ช่องทาง Health & Beauty และ Supermarket/Hypermarket ต่อเนื่องจากปีที่แลว้ รวมถึงการขยายช่องทาง 
E-Commerce ทัง้การขายผ่าน Marketplace และ Social Commerce มากยิ่งขึน้ 



   
 

 

• เป้าหมายการเติบโตในช่องทาง Marketplace ไดแ้ก่ Shopee, Lazada ในปี 2565 ตัง้เป้าเติบโต 3 เท่า
จากปีก่อน (ปี 2564เติบโต 2 เท่า) ซึ่งบริษัทไดร้่วมวางแผนการตลาดและการขาย (Joint Business 
Plan) กบั Shopee ตัง้แต่ตน้ปี 2565 รวมทัง้การผลิตภณัฑแ์ละแบรนดใ์หม่ๆ ในช่องทางนี ้

• Social Commerce สรา้งเน็ตเวิรค์ของพ่อค้า /แม่ค้าออนไลน์ในการขายสินค้าของบริษัท  (Social 
Commerce Agent Network)  และสร้าง Social Media Platform ของบริษัทเอง ได้แก่  Line และ 
Facebook 

4) การมุ่งเน้นการท าตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการเติบโตใน 2 ประเทศ ไดแ้ก่ 
อินโดนีเซียและเวียดนาม 

• บริษัทมุ่งเนน้การเติบโตในอินโดนีเซีย ดว้ยการน าสินคา้พฒันาจากประเทศเกาหลีเขา้ไปในอินโดนีเซีย
ดว้ยราคาย่อมเยา และจุดเด่นของแบรนดค์ือการพัฒนาให้สินคา้เหมาะกับผิวของคนในประเทศ
อินโดนีเซียโดยเฉพาะ ในปี 2565 จะเริ่มลงโฆษณาผ่านทางโทรทศันเ์ป็นครัง้แรก และจะเปิดตวัสินคา้
ใหม่อีก 5-7 รายการ เพื่อกระจายไปในอย่างนอ้ย 17,000 รา้นคา้ 

 
สรุปสาระส าคญัของแผนธุรกิจในปี 2565 

• เร่งการเติบโตของผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวของแบรนด ์Rojukiss และ Best Korea ผ่านการลงทุนในส่ือโฆษณา
และการพฒันานวตักรรมใหม่ 

• เปิดตวัสินคา้เครื่องส าอางประเภท Above the Mask ของแบรนด ์Sis2Sis ทัง้ในไทยและอินโดนีเซีย 

• เรง่การเติบโตของช่องทาง E-Commerce 

• ขยายธุรกิจไปสู่ตลาดในต่างประเทศ โดยเนน้ประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนาม 

• จดัจ าหน่ายสินคา้ในกลุ่มเครื่องมือแพทย ์ไดแ้ก่ สเปรยพ์่นจมกูเพื่อป้องกนัและยบัยัง้เชือ้ Covid-19 
 
จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น  โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

ซกัถามดงันี ้
คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า สถานการณ์สงครามระหว่าง

ประเทศรสัเซียกบัประเทศยเูครนส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทหรือไม่ 
นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หน้าท่่ีบริหาร ไดต้อบข้อซักถามว่า สถานการณส์งครามดังกล่าวไม่ได้

กระทบต่อยอดขายสินคา้ แต่อาจมีผลกระทบเล็กนอ้ยต่อราคาตน้ทนุของสินคา้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไดม้ีมาตรการในการ
ควบคมุราคาสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

นางสาววิภาภรณ ์เนียมละออง ประธานเจา้หนา้ท่่ีสายงานบญัชีและการเงิน ไดเ้สรมิว่า ผลกระทบที่เห็นไดช้ดัคือ
ผลกระทบต่อราคาน า้มนั แต่บริษัทไดม้ีการควบคุมตน้ทุนการขนส่ง โดยไดม้ีการท าสญัญาล่วงหนา้กับผูใ้หบ้ริการขนส่ง 
และมีการตรงึราคาไว ้รวมถึงมีการควบคุมตน้ทุนการผลิต โดยการท าสญัญากับผูผ้ลิตโดยเฉพาะในประเทศเกาหลี เพื่อ
ตรงึราคาตน้ทนุเป็นระยะเวลา 3 ปี ดงันัน้ การขึน้ราคาของน า้มนัจึงส่งผลกระทบเพียงเล็กนอ้ยต่อคา่ขนส่ง อีกทัง้ ผูผ้ลิตใน
ประเทศไทยมีจ านวนนอ้ยรายกว่าผูผ้ลิตในประเทศเกาหลี 



   
 

 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่าวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และสรุปว่าที่
ประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2564  
 
วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2564 
 
 ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงว่าวาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน  
 ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า วาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2564 ตามที่ฝ่ายบริหารได้
รายงานผลการด าเนินการใหผู้ถื้อหุน้ทราบในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อ
หุน้รบัทราบผลการด าเนินงานปี 2564 และพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบรษิัท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษิัทแลว้  
 จากนั้นประธานไดม้อบหมายให ้นางสาววิภาภรณ ์เนียมละออง ประธานเจา้หนา้ท่่ีสายงานบญัชีและการเงิน 
เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

นางสาววิภาภรณ ์เนียมละออง ประธานเจา้หนา้ท่่ีสายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า งบการเงิน
ส าหรับรอบบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทไดจ้ัดท าขึน้โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

โดยรายละเอียดงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงนิรวมของบรษิัท และบรษิัทย่อย ส าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปนี ้ 

 

 
 

งบการเงินของบริษัทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามรบัรองแบบไม่มี
เงื่อนไขโดยผูส้อบบัญชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด แลว้ โดยผูส้อบบัญชีมีความเห็นว่าการ
ตรวจสอบงบการเงินในครัง้นี ้ไม่พบขอ้บกพร่องที่มีสาระส าคญัเก่ียวกับระบบการตรวจสอบและการควบคมุภายใน และ

2563 2564 2563 2564

สนิทรพัยร์วม 835,998,862           1,048,732,002        826,468,266           1,045,997,460        

หนีส้นิรวม 408,346,960           118,812,518           407,636,098           138,885,702           

สว่นของผูถื้อหุน้รวม 427,651,902           929,919,484           418,832,168           907,111,758           

รายไดจ้ากการขาย 964,938,587           772,267,122           964,938,587           772,267,122           

รายไดร้วม 966,204,783           776,049,658           1,020,254,283        776,049,657           

ก าไรสทุธิส  าหรบัปี 167,992,157           118,573,154           206,538,138           106,305,145           

ก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.36                        0.20                        0.45                        0.18                        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ



   
 

 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบรษิัท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2564 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้
ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
   ผูด้  าเนินการประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2564 โดยวาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิ
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) 
 
 มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงนิประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบรษิัท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ย 397,579,980 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ   
รวม 397,579,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  หมายเหตุ : ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 6 ราย รวมจ านวน 82,400 หุน้ รวมจ านวนผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุ 40 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้หมด 397,579,980 หุน้ 
 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2564 
  

ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงว่าวาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  

ประธานไดม้อบหมายให ้นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อ
ที่ประชมุ 

นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 55 ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้ง
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่ง
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 54 ก าหนดวา่ 
หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ทั้งนี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัทก าหนดจ านวนเงินปันผลตามที่
เห็นสมควร 

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหกั
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและหลังหักส ารองต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังก ล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดย



   
 

 

ขึน้อยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือผูถื้อหุน้ของบรษิัทเห็นสมควร  

ทัง้นี ้จากผลประกอบการของบริษัทประจ าปี 2564 บริษัทมีก าไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการ 106,305,145 บาท 
เนื่องจาก ณ วนัสิน้รอบบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 309,000,000 บาท บริษัทจึง
เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรเป็นเงินทุนส ารอง และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1) จดัสรรเงินก าไรสทุธิเป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 900,000 บาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 0.85 ของก าไรสทุธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส่งผลใหบ้ริษัทมีเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 30,900,000 บาท คิด
เป็นอตัรารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนครบตามที่กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดไว ้

2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากก าไรสุทธิปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทในอัตราหุน้ละ 0.155 บาท ส าหรบัหุน้
สามญัของบริษัทจ านวน 600,000,000 หุน้ คิดเป็นเงินปันผลรวมทัง้สิน้ 93,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 87 
ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจ าปี 2564 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บรษิัท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิัทเดือนมกราคม - มิถนุายน 
2564 ซึ่งบริษัทไดด้  าเนินการตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 54 ซึ่งก าหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบรษิัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ โดยในการประชมุ
คณะกรรมการของบรษิัท ครัง้ที่ 6/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทจ่ายเงนิปัน
ผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 จ านวนหุน้ละ 0.055 บาทรวมเป็น
จ านวนเงินทัง้สิน้ 33,000,000 บาท บรษิัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้เมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 
2564 

3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ไดม้ีมติเห็นชอบใหจ้่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ส าหรับหุ้นสามัญของ
บริษัท จ านวน 600,000,000 หุน้ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 60,000,000 บาท ทั้งนี ้เงินปันผลทัง้หมดจะถูกหกั
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายตามอตัราที่กฎหมายก าหนด โดยบริษัทก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัที่ 5 
พฤษภาคม 2565 และหากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิจ่ายเงินปันผลดงักล่าว บรษิัทจะก าหนดการจ่ายเงินปัน
ผลภายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 

 
 ประธานชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2564 แก่ผูถื้อหุน้ตามรายละเอียดที่น าเสนอขา้งตน้ 
 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้
ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
 ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิและจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2564 
โดยวาระนีต้อ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม
คะแนนท่ีงดออกเสียง) 



   
 

 

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 900,000 บาท และ

จ่ายเงินปันผลส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.155 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 93,000,000 
บาท ซึ่งเมื่อหกัเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.055 บาท ซึ่งคิดเป็น
จ านวน 33,000,000 บาท ที่ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้ เมื่อวนัที่  9 กันยายน 2564 แลว้คงเหลือ
เงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิัท เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท คิดเป็นจ านวน
เงิน 60,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ย 397,579,980 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ   
รวม 397,579,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2565 
 

ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงว่าวาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ประธานไดม้อบหมายให ้นางปรารถนา มงคลกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้
ต่อที่ประชมุ 

นางปรารถนา มงคลกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 50 ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้นที่ประชุมอาจจะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีคนเดิมให้กลับเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้ทั้งนี ้
“ผูส้อบบัญชีควรไดร้บัค่าตอบแทนเท่าใด ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนด” และก าหนดว่าผูส้อบบัญชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ 
พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ของบรษิัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจ านวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทัง้ไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บรษิัทเพื่อขออนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั โดยเป็นการแต่งตัง้ตดิตอ่กนั
จากรอบปีบญัชีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็น บริษัทชัน้น าที่ใหบ้ริการสอบ
บัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอใหท้ี่
ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีตามรายชื่อดงัต่อไปนีเ้ป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 โดยก าหนดใหผู้ส้อบ
บญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปนีเ้ป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท 

1. นายพิสิฐ ทางธนกลุ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4095 และ/หรือ 
2. นางสาวนนัทิกา ลิม้วิรยิะเลิศ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7358 และ/หรือ  
3. นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9432 



   
 

 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส 
จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชีท่านอื่นท าหนา้ที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผูส้อบบัญชี
ดงักล่าวขา้งตน้ได ้ 

นอกจากนี ้ยังเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2565 เป็นจ านวนไม่เกิน 
3,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เท่ากับปี 2564 ซึ่งประกอบดว้ยค่าบริการส าหรับการตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปีและการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 

 
ประธานชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิให้

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2565 และ
อนมุตัิค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 

 
จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้

ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
  ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี
ส าหรบัปี 2565 โดยวาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
(ไม่นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) 
 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ให ้นายพิสิฐ ทางธนกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ 
นางสาวนันทิกา ลิม้วิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  7358 และ/หรือ นางสาวธิตินันท ์แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่  9432 ในนามบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท โดยใหค้นใด
คนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าว
ขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่น
ของบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั แทนได ้และอนมุตัิค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 3,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ย 397,584,680 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ   
รวม 397,584,680 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  หมายเหตุ: ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 1 ราย รวมจ านวน 4,700 หุน้ รวมจ านวนผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุ 41 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้หมด 397,584,680 หุน้ 
  
วาระที ่5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 



   
 

 

ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงว่าวาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยใหล้งคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล 

ประธานไดม้อบหมายให ้ดร.ฉัตรชัย ตวงรตันพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้
ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ พรอ้มขอใหก้รรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียออกจากที่ประชมุส าหรบัวาระนี ้

ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี ้แจงต่อที่ประชุม ว่า ตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 20 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้
จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัหนึ่งในสาม ทัง้นี ้กรรมการท่ีพน้
จากต าแหน่ง อาจถูกเลือกใหเ้ขา้มารบัต าแหน่งใหม่อีกก็ได ้ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ มีกรรมการบรษิัทท่ีครบ
วาระออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. ดร.ลกัขณา ลีละยทุธโยธิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรษิัท 
2. นางสาวพรชนก ตนัสกลุ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นางวรวรรณ ไชยก าเนิด  กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถึงความ

เหมาะสมและประโยชนส์งูสดุของบริษัทแลว้ เห็นว่ากรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระขา้งตน้ มีคุณสมบตัิครบถว้น
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณใ์นธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท รวมทัง้มีวิสยัทศันท์ี่กวา้งไกล โดยบุคคลที่ไดร้บัการ
เสนอชื่อใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระนัน้ มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระครบถว้น ตามหลกัเกณฑท์ี่บริษัทก าหนด ซึ่ง
เท่ากับข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
เก่ียวกับบรษิัทไดอ้ย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 
ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทตามต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง 

ในการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถ
ใชด้ลุพินิจในการพิจารณาคณุสมบตัิของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัแต่ละท่านไดอ้ย่างละเอยีดถ่ี
ถว้น และเพื่อใหก้ารลงคะแนนเสียงในวาระการแต่งตัง้กรรมการมีความโปร่งใสและสอดคลอ้งกับหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี ขอใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่าน ทัง้ที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล กรณีผูถื้อหุน้ไม่
ลงคะแนนเสียงจะถือว่างดออกเสียง จากนั้น จึงเชิญที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระตามที่เสนอ 

 
จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้

ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
ผูด้  าเนินการประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

โดยวาระนีต้อ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม
คะแนนที่งดออกเสียง) โดยให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล พรอ้มแสดงประวัติของบุคคลที่ไดร้ับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการแต่ละราย โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 

 



   
 

 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565 ไดแ้ก่ 1) ดร.
ลกัขณา ลีละยทุธโยธิน 2) นางสาวพรชนก ตนัสกลุ และ 3) นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
หน่ึงวาระ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 

1. ดร. ลกัขณา ลีละยทุธโยธิน ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรษิัท 
เห็นดว้ย 397,584,680 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ   
รวม 397,584,680 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
2. นางสาวพรชนก ตนัสกลุ  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

เห็นดว้ย 397,584,680 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ   
รวม 397,584,680 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

3. นางวรวรรณ ไชยก าเนิด  ต าแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
เห็นดว้ย 397,584,680 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ   
รวม 397,584,680 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2565 
 

ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงว่าวาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ  

ประธานไดม้อบหมายให ้ดร.ฉัตรชัย ตวงรตันพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้
ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชุม 

ดร.ฉตัรชยั ตวงรตันพนัธ ์ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการ
บรษิัทมอบหมายใหก้ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยด าเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการโดยค านึงถึงความเหมาะสม
เก่ียวกบัประเภท ขนาด และความเก่ียวโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานโดยทั่วไปของตลาด
ในอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงประสบการณแ์ละความเหมาะสมเก่ียวกบัการท าหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ 



   
 

 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทเสนอที่ประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2565 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้
ประชุมรายครัง้ ในอัตราเท่าเดิมตามที่ไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดตาม
หนงัสือเชิญประชมุที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ ดงันี ้

 

 องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
ปี 2564 ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) 

ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน 15,000 บาท 10,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท 
2. เบีย้ประชุมรายคร้ัง 
คณะกรรมการบรษิัท 17,500 บาท 12,500 บาท 17,500 บาท 12,500 บาท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 10,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 12,000 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท 7,000 บาท 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการที่ดี 12,000 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท 7,000 บาท 
3. สิทธิประโยชนอ์ืน่ ๆ  ไม่มี ไม่มี 
หมายเหต:ุ กรรมการบรหิารหรือกรรมการที่เป็นผูบ้รหิารของบรษิัทจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนตามรายละเอียดขา้งตน้ เนื่องจากไดร้บั
ค่าตอบแทนในฐานะพนกังานแลว้ 

 
ประธานชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทไดเ้ห็นสมควรอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่า

เบีย้ประชุมกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยจะเริ่มใชห้ลกัเกณฑด์งักล่าว
หลงัจากไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้
ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
 ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 
2565 โดยวาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ (นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) 
 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 
2565 ตามที่น าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ย 397,584,680 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
รวม 397,584,680 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 



   
 

 

 
วาระที ่7 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
ในวาระนี ้ผูด้  าเนินการประชมุไดอ้่านค าถามของผูเ้ขา้รว่มประชมุดงัต่อไปนี ้ 
 
คุณสุพีรณัฐ กวีวัจน ์ผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า แผนในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดของ

ประเทศจีนมีความคืบหนา้เป็นอย่างไร รูปแบบการลงทุนในลกัษณะใด มีแผนจะเนน้สินคา้กลุ่มใด กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร 
และขายในช่องทางใดบา้ง 

นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หน้าท่่ีบริหาร ไดต้อบข้อซักถามว่า ตามที่ไดแ้จ้งไปก่อนหนา้นีเ้ก่ียวกับ       
กลยทุธข์องบรษิัท ปัจจบุนับรษิัทมุ่งเนน้แผนในการขยายธุรกิจและสรา้งการเติบโตในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม ซึ่ง
เป็นตลาดที่มีศกัยภาพ และมีการเติบโตของตลาดค่อนขา้งสงู ส่วนการขยายเขา้ไปในประเทศจีนก าลงัอยู่ในขัน้ตอนการ
พิจารณาเพื่อออกแบบรูปแบบธุรกิจและการคดัเลือกผูก้ระจายสินคา้/คู่คา้ ซึ่งบรษิัทตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและระยะเวลา
ในการพิจารณาอย่างมาก เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีปัจจยัอ่อนไหว เช่น Covid-19 ในปัจจุบนับริษัทจึงยงัไม่มี
แผนการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศจีนที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนยงัคงเป็นหนึ่งในประเทศที่บริษัทจบัตามอง แต่
บรษิัทยงัไม่ไดใ้หค้วามส าคญัในระยะเวลาอนัใกลน้ี ้ 

  
คุณสพุีรณัฐ กวีวจัน ์ผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแผนการใชจ้่ายเงินที่ไดจ้ากการ

เสนอขายหุน้ครัง้แรก (IPO) อย่างไร 
นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หนา้ท่่ีบรหิาร ไดต้อบขอ้ซกัถามดงันี ้บริษัทไดร้บัเงินจากการระดมทุน IPO 

ประมาณ 500 กว่าลา้นบาท ซึ่งเมื่อสิน้ปี 2564 บริษัทไดใ้ชจ้่ายไปประมาณ 140 ลา้นบาท เพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้ 
และใชใ้นการลงทนุในบริษัทร่วมทุน และการพฒันานวตักรรมสินคา้ใหม่ ส าหรบัเงินท่ีคงเหลืออยู่จากการระดมทุน บริษัท
ยังไม่มีแผนการใช้จ่ายที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ความส าคัญกับการใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อต่อยอดใน
เทคโนโลยีและดิจิทัลซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหลักตามแผนการใช้เงินจากการระดมทุน ซึ่งอยู่ระหว่างการ ด าเนินการ 
เนื่องจากที่ผ่านมาการพัฒนาดา้นไอทีในส่วนของผลิตภัณฑส์ุขภาพและความงามนั้นไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ ์
Covid-19 ที่ท  าใหม้ีอปุสรรคในเรื่องของทีมงาน ดงันัน้ ในอนาคตบริษัทจะใชเ้งินลงทุนเพื่อการหาโอกาสลงทุนในกิจการท่ี
สามารถต่อยอดธุรกิจของบริษัทได ้อย่างเช่นที่ไดล้งทุนไปในบริษัท ไฮไบโอไซ จ ากัดเมื่อเดือนมีนาคม และจะใชใ้นการ
พฒันาสินคา้นวตักรรมที่มีการขยายไปสู่ตลาดสขุภาพตามแผนงานของบรษิัท 

 
คุณสพุีรณัฐ กวีวจัน ์ผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า บริษัทคิดว่าตลาดเครื่องส าอางจะฟ้ืนตวั

ในไตรมาสไหน และบรษิัทมีแผนการรบัมืออย่างไรกบัตน้ทนุวตัถดุิบและค่าขนส่งที่สงูขึน้ 
นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หนา้ท่่ีบริหาร ไดต้อบขอ้ซักถามดังนี ้เนื่องจากสถานการณท์ี่เกิดขึน้เป็น

ปัจจยัที่ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น สถานการณ ์Covid-19 และสภาวะเงินเฟ้อจากผลกระทบของสงคราม การฟ้ืนตวัของ
ตลาดเครื่องส าอางจึงยงัไม่มีความแน่นอน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมมุมองต่อการฟ้ืนตวัของตลาดไปในเชิงบวก ประกอบ
กับการเปิดประเทศของรฐับาลที่จะส่งผลดีต่อการฟ้ืนตวัของตลาด นอกจากนี ้บริษัทมีมั่นใจในแผนงานที่แข็งแกร่งและ



   
 

 

ยืดหยุ่น ซึ่งท าให้บริษัทสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี ้บริษัทคอยติดตามความ
เคลื่อนไหวของตลาดทกุสปัดาหเ์พื่อพิจารณาปัจจยัที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและคอยปรบัปรุงแผนงานอยู่เสมอ 

นางสาววิภาภรณ ์เนียมละออง ประธานเจา้หนา้ท่่ีสายงานบัญชีและการเงิน ไดต้อบขอ้ซักถามดังนี ้ส าหรับ
ตน้ทุนบรรจุภณัฑแ์ละค่าขนส่งที่สงูขึน้ บริษัทไดม้ีแผนในการท า Cost Optimization เพื่อปรบัสเปกของวสัดทุี่ไม่เก่ียวขอ้ง
กับตวัผลิตภณัฑ ์เช่น กล่องส่วนนอก (Display Box) ส่วนตน้ทุนค่าขนส่ง บริษัทมีการตรงึค่าขนส่งกบัผูใ้หบ้ริการขนส่งใน 
ประเทศ โดยก าหนดว่า หากน า้มนัดีเซลไม่ปรบัราคาสงูขึน้มากกว่า 30 บาทต่อลิตร บริษัทจะคงค่าบริการไวท้ี่อตัราคงที่ 
ส าหรบัการขนส่งระหว่างประเทศที่เป็นการส่งออกสินคา้ บรษิัทไดท้ าขอ้ตกลงใหคู้่สญัญาเป็นผูร้บัผิดชอบในค่าขนส่ง ส่วน
การน าเขา้วตัถดุิบ บรษิัทพบว่าไดร้บัผลกระทบเพียง 0.5% ของราคาตน้ทนุทัง้หมดเท่านัน้ 

นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หนา้ท่่ีบรหิาร ไดเ้สรมิว่า บรษิัทมีการควบคมุราคาตน้ทนุไดค้่อนขา้งดี ไม่ว่า
จะราคาบรรจุภณัฑห์รือผลิตภณัฑ ์เนื่องจากบริษัทไดท้ าสญัญากับคู่คา้หลกัเพื่อตรงึราคาเป็นระยะเวลา 3 ปี นอกจากนี ้
ยังมีการท า Cost Optimization โดยไม่ใหก้ระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ ์ในขณะนีม้องว่าหนึ่งในความทา้ทายของ
บริษัทคือการท าใหผ้ลิตภัณฑท์ี่เป็นสินคา้นวัตกรรมมีความคุม้ค่าส าหรบัผูบ้ริโภคที่มีก าลังซือ้ลดลงจากผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ 
 
 คุณสุพีรณัฐ กวีวัจน ์ผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า ความคืบหนา้ของผลิตภณัฑก์ัญชงของ
บรษิัทเป็นอย่างไร 
 นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หนา้ท่่ีบริหาร ไดต้อบขอ้ซักถามดงันี ้บริษัทไดอ้อกผลิตภัณฑก์ัญชงตาม
แผนการด าเนินงานทุกประการ โดยมีการทยอยออกสินคา้ตัง้แต่ตน้ปี 2565 และยงัคอยติดตามกระแสของผลิตภณัฑก์ญั
ชงในตลาด ซึ่งในขณะนีผ้ลิตภณัฑก์ญัชงทุกตวัของบริษัทยงัคงมียอดขายเป็นที่เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถตอบรบักบั
ความตอ้งการในตลาดได ้
 
 คณุสพุีรณฐั กวีวจัน ์ผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า บรษิัทจะจดัการกบัรายไดค้่าใหค้  าปรกึษา
ที่บรษิัทในประเทศอินโดนีเซียยงัคา้งช าระอย่างไร 
 นางสาววิภาภรณ ์เนียมละออง ประธานเจา้หนา้ท่่ีสายงานบัญชีและการเงิน ไดต้อบขอ้ซักถามดังนี ้ปัจจุบัน
บรษิัทยงัคงท าการเจรจาต่อรองกบัคู่คา้ในประเทศอินโดนีเซีย ทัง้ผูผ้ลิตและตวัแทนจ าหน่าย เนื่องจากสินคา้ในช่วงแรกของ
แบรนด ์Sis2Sis คือลิปสติก/ผลิตภัณฑท์ี่เก่ียวกับริมฝีปาก จึงค่อนขา้งประสบกับอุปสรรคในการขายเนื่องจากสถานการณ ์
Covid-19 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ทั้งนี ้บริษัทไดม้ีการคอยติดตามคู่คา้อย่างต่อเนื่องในการหาวิธีเพิ่มยอดขายเพื่อใหม้ีการ
ทยอยช าระหนี ้รวมไปถึงมีการวางแผนจะจ าหน่ายสินคา้ประเภท Above the Mask คือ เครื่องส าอางส าหรบัตาและคิว้ ซึ่งเป็น
สินคา้ที่จ  าหน่ายไดด้ีกว่าในสภาวะปัจจบุนั 
  
 คุณสพุีรณัฐ กวีวจัน ์ผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ไดม้ีการขอใหก้รรมการ/ผูบ้ริหารเขา้ร่วม Opportunity 
Day ทกุไตรมาสเพื่อพดูคยุกบันกัลงทนุอย่างต่อเนื่อง และเป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธสิ์นคา้ของบรษิัท 
 นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หนา้ท่่ีบริหาร ไดข้อบคุณส าหรบัความคิดเห็นและกล่าวว่าในปีนีบ้ริษัทมี
แผนท่ีจะพบปะพดูคยุกบันกัลงทนุใน Opportunity Day บ่อยกว่าปีที่แลว้ หากมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามใหส่้งอีเมลเ์ขา้มา
ไดท้ี่ช่องทางนกัลงทนุสมัพนัธ ์



   
 

 

 
 คุณสพุีรณัฐ กวีวจัน ์ผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีรูปแบบการรบัรายไดใ้นช่องทาง 
EVEANDBOY และ Watsons เป็นอย่างไร และมีการจดัการกบัสินคา้หมดอายอุย่างไร 
 นางสาววิภาภรณ ์เนียมละออง ประธานเจา้หนา้ท่่ีสายงานบัญชีและการเงิน ไดต้อบขอ้ซักถามดังนี ้ส าหรบั 
EVEANDBOY และ Watsons ซึ่งเป็นธุรกิจแบบ Semi Credit บริษัทมีการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายเมื่อมีการส่งสินคา้ไปยัง
รา้นคา้ และรบัช าระเงินตามยอดขายออก ในการจดัการสต็อกหนา้รา้น บริษัทจะไดร้บัรายงานจากรา้นคา้เป็นรายเดือนหรือ
รายสปัดาห ์โดยฝ่ายขายของบริษัทจะท าหนา้ที่ตรวจสอบรายงานและวางแผนการจดัการเมื่อพบว่าสินคา้เคล่ือนไหวชา้ เช่น 
จดัโปรโมชนัหรือเรียกสินคา้คืนแลว้ส่งสินคา้ที่ขายดีไปแทน เพื่อใหเ้กิดการหมนุเวียนของสินคา้หนา้รา้น 
 

เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชุมจึงแจง้ว่าที่ประชุมไดพ้ิจารณาครบทุก
วาระแลว้ และเรียนเชิญประธานกล่าวปิดการประชมุ 

 
ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมเรื่องการรบัรองรายงานการประชุมของบริษัทในครัง้นี ้เพื่อใหท้ี่ประชุมใชเ้วลาเก่ียวกบั

วาระการประชุมในครัง้ต่อไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นีบ้นเว็บไซตข์องบรษิัท 
ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรายงานการประชุม ภายใน
เวลา 30 วันนับจากวันท่ีเผยแพร่ หากไม่มีผูใ้ดคัดคา้น จะถือว่ารบัรองรายงานการประชุม แต่หากมีผูใ้ดขอแกไ้ข บริษัทจะ
พิจารณาจากขอ้เท็จจริงและด าเนินการแกไ้ขรายงานการประชุม และน าส่งใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งและเผยแพร่บนเว็บไซต์
บรษิัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบต่อไป 

ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทกุท่านที่เขา้ร่วมประชมุ และกล่าวปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 ของบรษิัท 

ผู้ด  าเนินการประชุมแจ้งว่าหากผู้ถือหุ้นข้อซักถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล 
ir@rojukiss.com และสามารถดขูอ้มลูบรษิัทเพิ่มเติมไดท้ี่ https://www.rojukissinternational.com/th/  

 
ปิดประชมุเวลา 11.18 น. 
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ดร. ลกัขณา ลีละยทุธโยธิน 
ประธานกรรมการบรษิัท 

 
 

ลงชื่อ     ผูบ้นัทึกการประชมุ 
นางสาววิภาภรณ ์เนยีมละออง 

เลขานกุารบรษิัท 


