
1 
 

บริษทั บูติคนิวซิต้ี จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 50/2563 

ประชุม ณ หอ้งกาแลก็ซ่ี  ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลสั ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ   เลขท่ี 257 ถนนเจริญนคร  แขวงสาํเหร่  เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร  เม่ือวนัท่ี  4 สิงหาคม 2563  มีผูถื้อหุน้และรับมอบฉนัทะมาร่วมประชุม  28  ท่าน จาํนวน 32 ราย 

ถือหุน้รวม  9,480,428 หุน้ ( หุน้บริษทัฯ มี  12,000,000 หุน้ ) ครบเป็นองคป์ระชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เร่ิมประชุมเวลา 16.00 น. 
 

เลขาท่ีประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 5 ราย  3,670,068 หุน้ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบ 
ฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน 26 ราย 5,783,660 หุ้น รวมผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทั้งส้ินจาํนวน 27 คน เป็นจาํนวน 31 ราย 
จาํนวนหุ้น 9,453,728  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 78.78  ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 12 ลา้นหุ้น ครบเป็นองค์
ประชุม   ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 36 ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 25 คนหรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด โดยมี นายปณิธาน  
ปวโรฬารวิทยา  ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 

นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา กล่าวเปิดประชุม และแนะนาํกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี  
 

 คณะกรรมการบริษทัทั้งหมดมี  9 ท่าน  เขา้ร่วมประชุม  9 ท่าน  
1.  นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา  ประธานกรรมการ 
2.  นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ดัการ 
3.  นางสุพร  ภวสนัต ์   กรรมการ 
4.  นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร  กรรมการ 
5.  นางกลัยา ไวยานนท ์   กรรมการ  
6.  นายประเสริฐ  ภทัรดิลก  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7.  นายภุชชงค ์ วนิชจกัร์วงศ ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายกฤษณ์ ณ ลาํเลียง  กรรมการอิสระ 
โดยกรรมการบริษทัท่ีมาร่วมประชุมในวนัน้ี จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษทัทั้งหมด 
 

จากนั้น นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา  ประธานในท่ีประชุมไดม้อบหมายให ้ นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการ 
ผูจ้ดัการ  เป็นผูด้าํเนินการประชุม   ก่อนเร่ิมการประชุม นางประวรา  เอครพานิช ไดก้ล่าวแนะนาํผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีซ่ึงเป็น
สกัขีพยานการนบัคะแนน ดงัน้ี 

 

ผูบ้ริหารอ่ืนท่ีเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 3 ท่าน 
1. นางสาวพชัรี คงแกว้          ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาระบบและขอ้มูล  
2. นางสาวนพรัตน์  สุดเสมอใจ   ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์  
3. นางสาวสุภาภรณ์ เขม็เงิน    ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี - การเงิน 
 

ผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 1 ท่าน  
1. คุณนงลกัษณ์  พฒันบณัฑิต      ผูส้อบบญัชี 
แห่งบริษทั กรินทร์ออดิท จาํกดั  และเป็นสกัขีพยานการนบัคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี 

 
  นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ  ไดม้อบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริษทั ช้ีแจง
รายละเอียดเก่ียวกบัการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆในการประชุมคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี  1 ธันวาคม 2562  ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 นั้น  ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/
หรือเสนอช่ือบุคคลใดเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทั  ส่วนวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมให้ถือตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้  43  คือให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง  การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาํโดยเปิดเผย  ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียง
ลงคะแนน เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ   การนับคะแนนจะนับเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนนไม่
เห็นดว้ย  และ/หรือ งดออกเสียงและ/หรือบตัรเสีย เท่านั้น    จากนั้นจะนาํคะแนนเสียงดงักล่าวหักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ี
เขา้ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ  ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ทาํหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้น
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นโดยส่งหนงัสือมอบฉนัทะให้บริษทัล่วงหนา้  บริษทัได้
บนัทึกคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ไวใ้นระบบประมวลผลเรียบร้อยแลว้   
บตัรเสีย หมายถึง กรณีดงัต่อไปน้ี 
    -กรณีบตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน 
    -กรณีผูล้งคะแนนไม่ทาํเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน และส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทั เพ่ือตรวจนบัคะแนน 
    -กรณีบตัรลงคะแนนชาํรุดจนไม่สามารถวินิจฉยัไดว้า่ ผูล้งคะแนนมีความประสงคจ์ะลงคะแนนเช่นใด 
    -กรณีผูล้งคะแนนส่งบตัรลงคะแนนหลงัจากท่ีประธานไดแ้จง้ปิดรับบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ 
  ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมได้เร่ิมแลว้  ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนไดต้ามวาระท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิมพิจารณา และบริษทัฯ  จะนับรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมาเขา้ร่วมประชุมระหว่างการ
ประชุมเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนนเพ่ือบนัทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพ่ือให้การนบัคะแนนเป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษทัฯ จะนบัคะแนนดว้ยระบบบาร์โคด้    ซ่ึงผูถื้อหุ้นจะเห็นคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอ
พร้อมกนั  โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. วาระใด ๆ ยกเวน้วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั  ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใหย้กป้ายคะแนน 
เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนนและแจกบตัรลงคะแนน  โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม  ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจะ
เกบ็บตัรลงคะแนนทนัที 
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั    ผูถื้อหุ้นทุกท่านไดรั้บบตัรลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ตั้งแต่ลงทะเบียนเขา้ประชุม    
โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตั้ง
กรรมการบริษทัท่านใดให้ยกป้ายคะแนน   เจา้หน้าท่ีจะนับคะแนนและเม่ือเสร็จส้ินการลงมติในวาระน้ี เจา้หน้าท่ีจะเก็บบตัร
ลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

กรรมการบริษทัในฐานะผูถื้อหุ้น ขอใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการทุกวาระ   
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการบริษทั  ใหเ้ป็นไปตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 

ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 1 นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่ามีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน
จาํนวน 1 คน เป็นจาํนวน 1 ราย จาํนวนหุ้น 26,700 หุ้น รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 28 คน เป็น
จาํนวนผูถื้อหุน้ 32 ราย จาํนวนหุน้ 9,480,428 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 79 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั 

 จากนั้น นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 
 

วาระท่ี 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี  49/2562  
 นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ดัการ  ไดเ้รียนต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ  ไดจ้ดัส่งสําเนารายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี  49  ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 ให้แก่ท่านผูถื้อหุ้น และไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซด์ของบริษทั  www.btnc.co.th   ภายใน 14 วนั    นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และส่งให้กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ไดบ้นัทึกข้ึนโดยถูกตอ้งตรงตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรอง 

 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 49 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 ตามท่ี 
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คณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุน้ 
เห็นดว้ย  32  ราย  จาํนวน  9,480,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

 

ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 2 นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน เลขานุการบริษทั ได้แจง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม
เพ่ิมข้ึน 

 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
 นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้รียนต่อท่ีประชุมวา่ รายงานของคณะกรรมการ และ ผลการ 
ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจาํปี 2562 ซ่ึงได้จดัส่งให้ท่านผูถื้อหุ้น ในรูปแบบ QR 
CODE ท่ีปรากฏอยูบ่นหนงัสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียนเดิม  พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้ 
 สืบเน่ืองจากสถานการณ์ โควิด 19 ซ่ึงมีผลกระทบกบัธุรกิจของประเทศไทยอยา่งรุนแรง  โดยเฉพาะธุรกิจคา้ปลีก
ของบริษทั ซ่ึงส่งผลทาํให้เกิดการยุติการดาํเนินการขายในจุดขายต่างๆ   บริษทัไดท้าํการปรับเปล่ียนการทาํงาน โดยเฉพาะช่อง
ทางการจาํหน่าย เป็นการขายทางออนไลน์  ซ่ึงไดเ้ร่ิมวางโครงสร้างวิธีทาํงานตั้งแต่ปลายปี 2562   และไดมี้การเปล่ียนอยา่ง รวดเร็ว
ในช่วงเดือนมีนาคม 2563   ทั้งน้ี ทางบริษทัไดมี้การปรับเปล่ียนและพฒันาสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ อาทิเช่น  หนา้กากผา้ 
Anti Bacteria, Spray alcohol, แผน่กรองแบบเปล่ียนได,้  เส้ือกาวน์กนันํ้า PPE  Level 2 และเส้ือกาวน์กนันํ้าสาํหรับทนัตแพทย ์ ใน 
Brand Uniform Specializer Medgrade   ทั้งน้ี ถือเป็นความทา้ทายใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากวิกฤติซ่ึงตอ้งติดตามสถานการณ์และเตรียม
ความพร้อมในการเปล่ียนแปลงต่อไป  
 นอกจากน้ี ตามท่ี ปี 2558 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 
20 มีนาคม 2558 และเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ซ่ึง
บริษทัไดด้าํเนินการใหพ้นกังาน ทาํตามอยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถาม  
 ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2562 
 

ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 3 นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน เลขานุการบริษทั ได้แจง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม
เพ่ิมข้ึน 

 

วาระท่ี 3   พจิารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ดัการ  ไดข้อให้ท่ีประชุมพิจารณางบการเงินซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือรายงานประจาํปี 2562 สามารถดาวน์
โหลดไดจ้ากรหสัคิวอาร์โคด้ ท่ีบริษทัไดส่้งไปยงัผูถื้อหุ้นล่วงหนา้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้ โดยสรุปสาระสาํคญัได้
ดงัน้ี  

นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ รายงานภาพรวมในการดาํเนินงาน บริษทัฯ มีรายไดร้วม 765.74 ลา้น 
บาท ลดลงจากปีท่ีแลว้ 10.55%  มีผลกาํไร 3.54 ลา้นบาท และงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย บริษทัฯ มีรายไดร้วม 
765.09 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีแลว้ 10.59% มีผลกาํไร 2.99 ลา้นบาท  
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บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายสินคา้แบรนดจ์าํนวน 600.83 ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อนลดลง 72.76 ลา้นบาท หรือ  
10.80% เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจไม่เติบโตและกาํลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและนกัท่องเท่ียวท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองจาก
ไตรมาส 3 ส่งผลใหย้อดขายลดลง 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการบริการตดัเยบ็เคร่ืองแบบจาํนวน 129.78 ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อนลดลง 12.28 ลา้นบาท  
หรือ 8.64% เน่ืองจากความตอ้งการเคร่ืองแบบยนิูฟอร์มลดลงจากปีก่อนและการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม 354.50 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 0.33 ลา้นบาท หรือ 0.09%  
โดยบริษทัไดพิ้จารณา  

•  ลดค่าเช่าดว้ยการปิดร้านสาขาท่ีมีผลการดาํเนินงานขาดทุน พร้อมทั้งรวมร้านสาขาภายในศูนยก์ารคา้เดียวกนั    
    เขา้ดว้ยกนั  
•  เพ่ิมงบประมาณดา้นการตลาด สาํหรับส่ือโฆษณาทาง Social Media  
•  ปรับปรุงโครงสร้างบุคคลากรทางการขายเพ่ิมข้ึน  
•  ตั้งดอ้ยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้งท่ีไม่สามารถใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์เน่ืองจากไม่ไดรั้บ 
    การส่งมอบงานท่ีสมบูรณ์จากผูรั้บจา้ง ซ่ึงมีการฟ้องร้องและคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลจาํนวน  
    12.20 ลา้นบาท 

บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินรวม 6.26  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน  1.42 ลา้นบาท  เน่ืองจากบริษทัไดแ้หล่งเงินทุนท่ี 
มีอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา่การใชเ้งินเบิกเกินบญัชี  

ดงันั้นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั มีผลกาํไรสาํหรับปี 3.54 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 68.64%  
                      

                           (หน่วย : ลา้นบาท)  
 รายการ งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ปี 2562 ปี 2561 62/61 ปี 2562 ปี 2561 62/61 
สินทรัพยร์วม 672.80 730.51 -7.90% 670.73 728.99 -7.99% 
หน้ีสินรวม 216.19 269.78 -19.86% 216.19 269.78 -19.86% 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 456.61 460.73 -0.89% 454.54 459.21 -1.02% 
รายไดร้วม 765.74 856.09 -10.55% 765.09 855.74 -10.59% 
กาํไร(ขาดทุน) สาํหรับปี 3.54 11.29 -68.64% 2.985 10.99 -72.79% 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.29 0.94 -69.15% 0.25 0.92 -72.83% 

 
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุน้ 
เห็นดว้ย  32  ราย  จาํนวน  9,480,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

 

ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 4 นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน เลขานุการบริษทั ได้แจง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม
เพ่ิมข้ึน 
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วาระท่ี  4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ  แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผลการ

ดาํเนินงานมีกาํไร หรือยงัคงมีกาํไรสะสม  ปี 2562 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 3,537,944 บาท มีผลกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจาํนวน 
858,537 บาท กาํไรสะสมยกมา 58,388,327 บาท ระหว่างปีจ่ายเงินปันผล เป็นจาํนวนเงิน 8,400,000 บาท คงเหลือกาํไรสะสม 
54,384,808 บาท 

โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาผลการดาํเนินงานและสภาพคล่องของบริษทั เห็นสมควรใหต้ั้งสาํรองตาม 
กฎหมาย 5% เป็นจาํนวนเงิน 176,898 บาท และพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้น 0.15 บาท จาํนวน 12 ลา้นหุ้น เป็น
จาํนวนเงิน 1,800,000 บาท คงเหลือกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกไป 52,407,910 บาท และขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไม่จ่ายเงิน
ปันผลประจาํปี 2562 เพ่ิมอีก  ทั้งน้ีเงินปันผลระหว่างกาลท่ีจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท จ่ายจากกาํไรสะสมของกิจการท่ีเสียภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20   ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได ้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 
ทวิ  แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ  ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 22 เมษายน 
2563 และกาํหนดจ่ายเม่ือวนัท่ี  7 พฤษภาคม 2563 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัจดัสรรกาํไรและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุน้ 
เห็นดว้ย  32  ราย  จาํนวน  9,480,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

  

ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 5 นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน  เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม
เพ่ิมข้ึน  

 

วาระท่ี  5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีต้องออกตามวาระ 
 นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ   แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า  กรรมการบริษทัฯ ท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บั
กระทรวงพาณิชย ์ในขณะน้ี มีอยูท่ ั้งหมด  9  ท่าน  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดไวว้า่  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ังให้
กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด     ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได ้   กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม  ดงันั้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  50  น้ี  มีกรรมการท่ี
ตอ้งออกตามวาระจาํนวน 4 ท่าน ดงัน้ี 

(1)  นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการ 
(2)  นางสุพร  ภวสนัต ์   กรรมการ 
(3)  นายภุชชงค ์ วนิชจกัร์วงศ ์  กรรมการอิสระ 
(4)  นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์  กรรมการอิสระ 
ทั้งน้ีนางกญัญุมา โนนคาํ กรรมการ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษทัก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ดงันั้น 

บริษทัฯ ขอสงวนตาํแหน่งน้ีไวก่้อน และจากการท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี  2563 เป็นการล่วงหนา้แลว้นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ
รับการพิจารณา 
 คณะกรรมการบริษทั   ซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ไดห้ารือกนั   เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษทัท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการ
บริษทัอีกวาระหน่ึงซ่ึงไดพิ้จารณาจากคุณสมบติัเป็นรายบุคคล     ของผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอยูเ่ดิม  เห็นวา่เป็นบุคคลท่ี
มีความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณสมบติัและไดท้าํคุณประโยชน์ให้แก่บริษทัมาโดยตลอด และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
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มาตรา  68  ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ. 2535 และขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์  
 จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4  ท่านน้ี เป็นกรรมการบริษทั ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ทั้ง  4  ท่าน  ได้ส่งให้ท่านผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว   
ดงันั้น  คณะกรรมการบริษทั ขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผูมี้รายนามต่อไปน้ี เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ
บริษทัเป็นรายบุคคล คือ 
 

1. นางประวรา  เอครพานิช 
ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา 

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุน้ 
เห็นดว้ย  32  ราย  จาํนวน  9,480,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

2. นางสุพร  ภวสันต์ 
ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุน้ 
เห็นดว้ย  32  ราย  จาํนวน  9,480,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

3. นายภุชชงค์  วนิชจักร์วงศ์  
ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุน้ 
เห็นดว้ย  31  ราย  จาํนวน  9,480,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9989 
ไม่เห็นดว้ย    1  ราย  จาํนวน            100  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0011 
งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

4. นายเสริมวงศ์  ธนสารศิลป์ 
 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุน้ 
เห็นดว้ย  31  ราย  จาํนวน  9,480,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9989 
ไม่เห็นดว้ย    1  ราย  จาํนวน            100  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0011 
งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
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 นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ดัการ   จึงไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการบริษทั ในปี 2563 น้ี   มีจาํนวน
ทั้งส้ิน 9  ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 
 1. นายปณิธาน   ปวโรฬารวิทยา   

2.  นางประวรา  เอครพานิช   
3.  นางสุพร     ภวสนัต ์  
4.  นางกลัยา    ไวยานนท ์
5.  นางสาวตวงทิพย ์  ณ นคร 
6.  นายประเสริฐ   ภทัรดิลก   
7.  นายภุชชงค ์  วนิชจกัร์วงศ ์   
8. นายเสริมวงศ ์  ธนสารศิลป์ 
9 .นายกฤษณ์   ณ ลาํเลียง  
-  กรรมการอิสระมี  4  ท่านคือ 

                       1.   นายประเสริฐ ภทัรดิลก     
2.   นายภุชชงค ์  วนิชจกัร์วงศ ์       
3.   นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์   
4.   นายกฤษณ์  ณ ลาํเลียง   
-  กรรมการตรวจสอบมี  3  ท่านคือ 

                       1.   นายประเสริฐ ภทัรดิลก    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.   นายภุชชงค ์  วนิชจกัร์วงศ ์      กรรมการตรวจสอบ 
3.   นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์   กรรมการตรวจสอบ 

 

ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 6  นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน  เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม
เพ่ิมข้ึน 
 

วาระท่ี  6   พจิารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
 นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ   แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า   ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  ห้ามมิให้บริษทั
จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดแก่กรรมการ เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน โดย
ปกติวิสยัในฐานะเป็นกรรมการของบริษทั  ซ่ึงในปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั   ในอตัรา
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิและ/หรือไม่เกิน 1 ลา้นบาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษทัรวม 336,000 บาท เป็นค่าเบ้ียประชุม
จาํนวนเงิน  196,000  บาท ค่าตอบแทนประจาํปี  140,000  บาท 
  สาํหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษทั  เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาและ
เสนอ     โดยเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  ในอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไร
สุทธิและ/หรือไม่เกิน 1 ลา้นบาท  ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการอ่ืนท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานของบริษทั และ
เสนอใหจ่้ายในการทาํหนา้ท่ี ดงัน้ี 

- ค่าเบ้ียประชุม/คร้ัง 
  กรรมการบริษทั         2,000  บาท 
  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       2,000  บาท 

- ค่าตอบแทนประจาํปี มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและตอบแทนนาํไปพิจารณาจดัสรรและเสนอ 
คณะกรรมการบริษทัอนุมติัต่อไป 
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนแก่กรรมการ  ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนน 
เสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
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ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุน้ 
เห็นดว้ย  32  ราย  จาํนวน  9,480,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 7  นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม
เพ่ิมข้ึน 

 

วาระท่ี  7   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี 
นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ดัการ   แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่ 

เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษทั และสํานักงานดงักล่าว มิไดใ้ห้บริการอ่ืนแก่บริษทัฯ  
นอกเหนือไปจากการสอบบญัชีของบริษทั ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือก และเสนอใหแ้ต่งตั้ง นายเจษฎา 
หังสพฤกษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3759 และ / หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305 และ / 
หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 และ / หรือ นางสาวนงลกัษณ์  พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4713 เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั และ / หรือ นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5897 
แห่ง บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นวาระท่ี  3  เน่ืองจากมีคุณสมบติัครบตามขอ้บงัคบัของบริษทั, 
สาํนกังาน คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยกาํหนดจาํนวนเงินค่า
สอบบญัชีดงัน้ี 

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3 ไตรมาสละ 170,000 บาท         =  510,000   บาท            
2. ค่าสอบบญัชีประจาํปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563        =  750,000   บาท 

   รวมทั้งส้ิน         =          1,260,000  บาท             
    โดยค่าสอบบญัชีท่ีเสนอขา้งตน้เป็นการให้บริการสอบบญัชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบ
บญัชี   

   ทั้งน้ี บริษทัท่ีเป็นสาํนกังานบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้  ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สีย 
กบับริษทั/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน  ตามท่ีคณะกรรมการ 
เสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 

ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุน้ 
เห็นดว้ย  32  ราย  จาํนวน  9,480,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 8  นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม
เพ่ิมข้ึน 
วาระท่ี 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ(ถ้ามี) 
 นายชญาน์วตั  คาระวะวฒันา  ผูรั้บมอบฉันทะ สอบถาม จากสถานการณ์ปัจจุบนัทั้งเร่ืองสภาวะเศรษฐกิจ กาํลงัซ้ือ
ท่ีลดลงจากทั้งผูบ้ริโภคในประเทศและนกัท่องเท่ียว  รวมทั้งความเส่ียงจากการคา้ออนไลน์  และ  Work from home  ทางบริษทัมี 
แนวทางการดาํเนินการอย่างไร เช่น ลดตน้ทุน, ขยายไปสู่ตลาดใหม่ (ทั้งในส่วนของสินคา้และช่องทางการจดัจาํหน่าย, เปล่ียน
ธุรกิจ)  






