
 
 

1 
 

บริษทั บูติคนิวซิต้ี จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 52  

ประชุม ณ หอ้งเจา้พระยา 1  โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ    
เม่ือวนัท่ี  26 เมษายน 2565  มีผูถื้อหุน้และรับมอบฉนัทะมาร่วมประชุม  28  ท่าน จาํนวน 34 ราย 

ถือหุน้รวม  9,937,528 หุน้ ( หุน้บริษทัฯ มี  12,000,000 หุน้ ) ครบเป็นองคป์ระชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
เร่ิมประชุมเวลา 16.00 น. 
 

เลขาท่ีประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 7 ราย  6,713,528 หุน้ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบ 
ฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน 27 ราย 3,224,000 หุ้น รวมผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทั้งส้ินจาํนวน 28 คน เป็นจาํนวน 34 ราย 
จาํนวนหุ้น 9,937,528  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 82.81  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  10 ท่าน  เขา้ร่วมประชุม  10 ท่าน  
1.  นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา  ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
2.  นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน /  

      ประธานกรรมการบริหาร 
3.  นางสุพร  ภวสนัต ์   กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
4.  นางสาวพชัรี  คงแกว้  กรรมการ / กรรมการบริหาร 
5.  นางกลัยา ไวยานนท ์  กรรมการ / กรรมการบริหาร 
6.  นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร  กรรมการ / กรรมการบริหาร  
7.  ดร.เพญ็นภา  ธนสารศิลป์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (เขา้ร่วมประชุมผ่าน

      ส่ืออิเลคทรอนิกส์ ZOOM) 
8.  นายภุชชงค ์ วนิชจกัร์วงศ ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายกฤษณ์ ณ ลาํเลียง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
10. นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์  กรรมการอิสระ 
โดยกรรมการบริษทัท่ีมาร่วมประชุมในวนัน้ี จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษทัทั้งหมดและได้

กล่าวแนะนาํผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี ซ่ึงเป็นสกัขีพยานการนบัคะแนน ดงัน้ี 
 

ผูบ้ริหารอ่ืนท่ีเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 2 ท่าน 
1. นางสาวนพรัตน์  สุดเสมอใจ   ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์  
2. นางสาวสุภาภรณ์ เขม็เงิน    ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี - การเงิน 
 

ผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 1 ท่าน  
1. คุณนงลกัษณ์  พฒันบณัฑิต      ผูส้อบบญัชี 
แห่งบริษทั กรินทร์ออดิท จาํกดั  และเป็นสกัขีพยานการนบัคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี 

 
  นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ  ไดม้อบหมายใหน้างสาวสุภาภรณ์ เขม็เงิน เลขานุการบริษทั ช้ีแจง
รายละเอียดเก่ียวกบัการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆในการประชุมคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 



 
2

  
 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี  1 ธันวาคม 2564  ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 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 ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 
จากนั้ น นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นางประวรา  เอครพานิช กรรมการ

ผูจ้ดัการ เป็นผูด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 
 

วาระท่ี 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี  51/2564 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564   
 นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ  ไดเ้รียนต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ  ไดจ้ดัส่งสําเนารายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี  51  ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ให้แก่ท่านผูถื้อหุ้น และไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซด์ของบริษทั  www.btnc.co.th   ภายใน 14 วนั    นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และส่งให้กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ไดบ้นัทึกข้ึนโดยถูกตอ้งตรงตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรอง 

 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 51 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ตามท่ี 
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คณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  34  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,937,528  หุน้ 
เห็นดว้ย  34  ราย  จาํนวน  9,937,528  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  เขม็เงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 
 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2564 
 นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ดัการ  ไดเ้รียนต่อท่ีประชุมวา่ รายงานของคณะกรรมการ  และ  ผลการ 
ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 ไดป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One 
Report)  ท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงได้
จดัส่งใหท่้านผูถื้อหุน้ ในรูปแบบ QR CODE ปรากฏอยูบ่นหนงัสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียน  ท่ีไดส่้งไปยงัผูถื้อหุน้
พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้ โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 ภาพรวมการดาํเนินธุรกิจในปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดร้วม 427.79 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 คิดเป็น 11.01%  มี
ผลขาดทุนจาํนวน 25.09 ลา้นบาท ปี 2563 มีผลขาดทุนจาํนวน 47.35 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 47.02%  บริษทัไม่มีบริษทัร่วมและ
บริษทัยอ่ย จึงไม่จดัทาํงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้ Brand จาํนวน 167.02 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 134.94 ลา้นบาท หรือเท่ากบั
ลดลง 44.69%  
 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายองคก์รจาํนวน 251.23 ลา้นบาท (เกิดจากการขายสินคา้ประเภทอุปกรณ์เคร่ืองมือ
แพทยจ์าํนวน 170.79 ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึนจาํนวน 180.47 ลา้นบาทหรือเท่ากบัเพ่ิมข้ึน 255.03%  
 เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 
2563 โดยในตน้ปี 2564 ช่วงไตรมาสท่ี 1 สถานการณ์เร่ิมทยอยกลบัมาดีข้ึน แต่พอเร่ิมไตรมาส 2 ในเดือน เมษายน 2564 หลงั
เทศกาลสงกรานต ์สถานการณ์การระบาดเร่ิมกลบัมารุนแรงอีกคร้ัง จนถึงไตรมาสท่ี 3 รัฐบาลจึงมีคาํสัง่ปิดสถานท่ีชัว่คราว ส่งผล
ใหย้อดขายร้านสาขาลดลงเป็นจาํนวนมาก และยอดขายเร่ิมกลบัมาปรับเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยในช่วงไตรมาส 4  ขณะเดียวกนัฝ่ายบริหาร
ไดมี้การวิเคราะห์สถานการณ์ความเส่ียงต่างๆ รวมถึงพิจารณาผลการดาํเนินงานเป็นรายสาขา จึงมีการพิจารณาปิดสาขาท่ีมีผล
ขาดทุนต่อเน่ืองและคาดวา่ไม่สามารถดาํเนินงานต่อไปได ้ นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดท้าํการพฒันาและขยายการขายในช่องทาง
ออนไลน์ โดยอบรมใหพ้นกังานขายร้านสาขาสามารถขายในช่องทางออนไลน์ควบคู่ไปกบัออฟไลน์ เพ่ือเป็นการชดเชยยอดขาย
ออฟไลน์ท่ีลดลงของร้านสาขา แต่ยงัไม่สามารถทาํยอดขายชดเชยกนัไดท้ั้งหมด และตลาดออนไลน์มีการแข่งขนักนัรุนแรงข้ึน   
รายไดอ่ื้นของบริษทัลดลงจากปีก่อนจาํนวน 3.09 ลา้นบาทหรือเท่ากบัลดลง 32.35% เน่ืองจากรายไดค้่าเช่ารับลดลงจากการหมด
สญัญาเช่า 
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ จาํนวน 237.45 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนั
ของปี 2563 ลดลงจาํนวน 123.30 ลา้นบาทหรือเท่ากบั ลดลง 34.18%  
 - ค่าใชจ่้ายในการขายลดลงจาํนวน 55.21 ลา้นบาท เน่ืองจากไดรั้บส่วนลดค่าเช่า การยกเวน้ค่าเช่าจากศูนยก์ารคา้
ตามประกาศปิดสถานท่ีชัว่คราวของรัฐบาล และการพิจารณาปิดจุดขายท่ีผลประกอบการไม่มีกาํไร ในขณะเดียวกนับริษทัฯ มีการ
เพ่ิมงบประมาณค่าใชจ่้ายในการส่ือสารและโฆษณาสาํหรับช่องทางการขายออนไลน์เพ่ือสนบัสนุนการขาย อีกทั้งมีการบริหาร
จดัการโครงสร้างการปฏิบติังานของพนกังานใหม่เพ่ือใหร้องรับกบัการเปล่ียนแปลง   
 - ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงจาํนวน 3.94 ลา้นบาท จากการจดัการโครงสร้างการปฏิบติังานของพนกังานใหม่
และการบริหารจดัการค่าใชจ่้าย 
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 - ตน้ทุนทางการเงินลดลง 1.90 ลา้นบาท จากการใชว้งเงินกูย้มืระยะสั้นซ่ึงอตัราดอกเบ้ียตํ่ากวา่เงินเบิกเกินบญัชี 
และมีการคืนเงินกูย้มื 
 ดงันั้นงบการเงินของบริษทัมีผลขาดทุนสาํหรับปี 2564 จาํนวน 25.09 ลา้นบาท (ลดลงจากปีก่อน 47.02% )  
 นอกจากน้ี ตามท่ี ปี 2558 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 
20 มีนาคม 2558 และเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ซ่ึง
บริษทัไดด้าํเนินการใหพ้นกังาน ทาํตามอยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถาม  
 ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2564 
 

ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 3 นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 
 

วาระท่ี 3   พจิารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ  ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณางบการเงินซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีผา่นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี / รายงาน
ประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)   สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากรหสัคิวอาร์โคด้ ท่ีบริษทัไดส่้งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือ
บอกกล่าวนดัประชุมแลว้ โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี   
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ            (หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ ปี 2564 ปี 2563 % 64/63 

เพิม่(ลด) 
ปี 2562 % 63/62 

เพิม่(ลด) 
สินทรัพยร์วม 677.76 633.43 7.00%  670.73 -5.56%  
หน้ีสินรวม 238.45 233.41 2.16%  216.19 7.96%  
ส่วนของผูถื้อหุ้น 439.31 400.03 9.82%  454.54 -11.99%  
รายไดร้วม 427.79 385.35 11.01%  765.09 -49.63%  
กาํไร(ขาดทุน) สาํหรับปี (25.09) (47.35) -47.02%  2.99 -1,685.73%  
กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (2.09) (3.95) -47.09%  0.25 -1,678.34%  

     

 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง 
คะแนนดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  34  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,937,528  หุน้ 
เห็นดว้ย  34  ราย  จาํนวน  9,937,528  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  เขม็เงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 
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วาระท่ี  4 พจิารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล  

 นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ  แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ปี 2564 บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิ 25,088,014 
บาท มีกาํไรสะสมยกมาจาํนวน 5,057,717 บาท รวมคงเหลือเป็นขาดทุนสะสมทั้งส้ิน 20,030,297 บาท   

 โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาผลการดาํเนินงาน สภาวะเศรษฐกิจ และสภาพคล่องของบริษทั พิจารณา
เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลเน่ืองดว้ยผลการดาํเนินงานปี 2564 มีผลขาดทุน และขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นงดจ่ายเงินปันผล
ประจาํปี 2564 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัจดัสรรกาํไรและอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการ
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  34  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,937,528  หุน้ 
เห็นดว้ย  34  ราย  จาํนวน  9,937,528  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  เขม็เงิน  เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 

 

วาระท่ี  5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีต้องออกตามวาระ 
 นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ  แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  กรรมการบริษทัฯ ท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บั
กระทรวงพาณิชย ์ในขณะน้ี มีอยูท่ ั้งหมด  10  ท่าน  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดไวว้า่  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง
ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด     ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได ้   กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม  ดงันั้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  52  น้ี  มีกรรมการท่ี
ตอ้งออกตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
 (1)  ดร.เพญ็นภา ธนสารศิลป์       กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 (2)  นางกลัยา  ไวยานนท ์ กรรมการ 
 (3)  นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร      กรรมการ  
 จากการท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  2564 เป็นการล่วงหนา้ตั้งแต่วนัท่ี 1-30 ธนัวาคม 2564 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือ
รับการพิจารณา 
 คณะกรรมการบริษทั   ซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ไดห้ารือกนั   เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอใหเ้ลือกตั้งกรรมการบริษทัท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน  เป็นกรรมการบริษทั
อีกวาระหน่ึง ซ่ึงไดพิ้จารณากลัน่กรองจากคุณสมบติัเป็นรายบุคคล ของผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอยูเ่ดิม  เห็นวา่เป็นบุคคล
ท่ีมีความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณสมบติั และไดท้าํคุณประโยชน์ใหแ้ก่บริษทัมาโดยตลอด และไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม
ตามมาตรา  68  ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ. 2535 และขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์
 ทั้งน้ีเน่ืองจาก นางกลัยา ไวยานนท ์ และ นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร แสดงความจาํนงไม่ขอเขา้รับการเสนอช่ือ
เลือกตั้งกลบัเขา้เป็นกรรมการต่ออีกวาระ  
 จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง ดร. เพญ็นภา  ธนสารศิลป์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง และ เสนอ
ช่ือ นางสาววราลกัษณ์ งามจิตรเจริญ เขา้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษทั ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการบริษทั ทั้ง  2  ท่าน  ไดส่้งใหท่้านผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้ และ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่ง 1 ตาํแหน่งไว ้ เพ่ือทาํการสรรหาฯ ต่อไป ดงันั้น คณะกรรมการบริษทั ขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา 
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เลือกตั้งบุคคลผูมี้รายนามต่อไปน้ี เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัเป็นรายบุคคล คือ 
 

1. ดร.เพญ็นภา  ธนสารศิลป์   
ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา 

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  34  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,937,528  หุน้ 
เห็นดว้ย  34  ราย  จาํนวน  9,937,528  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. นางสาววราลักษณ์  งามจิตรเจริญ 
ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  34  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,937,528  หุน้ 
เห็นดว้ย  34  ราย  จาํนวน  9,937,528  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 
 

 นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการบริษทั ในปี 2565 น้ี   มีจาํนวน
ทั้งส้ิน 9  ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 
 1. นายปณิธาน   ปวโรฬารวิทยา   

2.  นางประวรา  เอครพานิช   
3.  นางสุพร     ภวสนัต ์  
4.  นางสาวพชัรี คงแกว้  
5.  นางสาววราลกัษณ์   งามจิตรเจริญ 
6.  ดร.เพญ็นภา   ธนสารศิลป์   
7.  นายภุชชงค ์  วนิชจกัร์วงศ ์   
8. นายเสริมวงศ ์  ธนสารศิลป์ 
9 .นายกฤษณ์   ณ ลาํเลียง 
และ อยูร่ะหวา่งการสรรหา จาํนวน 1 ท่าน 
-  กรรมการอิสระมี  4  ท่านคือ 
1.  ดร.เพญ็นภา ธนสารศิลป์ 
2.   นายภุชชงค ์  วนิชจกัร์วงศ ์       
3.   นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์   
4.   นายกฤษณ์  ณ ลาํเลียง   
-  กรรมการตรวจสอบมี  3  ท่านคือ 
1.   ดร.เพญ็นภา ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
1.   นายภุชชงค ์  วนิชจกัร์วงศ ์      กรรมการตรวจสอบ 
2.   นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์   กรรมการตรวจสอบ 
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ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 6  นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน  เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 

 

วาระท่ี  6   พจิารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
 นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ดัการ   แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่   ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  หา้มมิใหบ้ริษทั
จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดแก่กรรมการ เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน โดย
ปกติวิสยัในฐานะเป็นกรรมการของบริษทั  ซ่ึงในปี 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั   ในอตัรา
ไม่เกิน 1 ลา้นบาท โดยจ่ายใหค้ณะกรรมการบริษทัรวม 194,000 บาท เป็นค่าเบ้ียประชุม 
  สาํหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษทั  เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาและ
เสนอ     โดยเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  ในอตัราไม่เกิน 1 ลา้นบาท  ทั้งน้ีไม่
รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการอ่ืนท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานของบริษทั และเสนอใหจ่้ายในการทาํหนา้ท่ี ดงัน้ี 

- ค่าเบ้ียประชุม/คร้ัง (เฉพาะกรรมการบริษทัท่ีเขา้ประชุม) 
  ประธานกรรมการ/กรรมการ        2,000  บาท 
  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       2,000  บาท 

- ค่าตอบแทนประจาํปี  มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและตอบแทน นาํไปพิจารณาจดัสรร และ เสนอ 
คณะกรรมการบริษทัอนุมติัต่อไป 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนแก่กรรมการ  ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนน 
เสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 

ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  34  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,937,528  หุน้ 
เห็นดว้ย  34  ราย  จาํนวน  9,937,528  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   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2565 
นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทั ผูส้อบบญัชีตอ้ง 

ไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั และสาํนกังานดงักล่าว มิไดใ้หบ้ริการอ่ืนแก่บริษทัฯ  
นอกเหนือไปจากการสอบบญัชีของบริษทั ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือก และเสนอใหแ้ต่งตั้ง นางสาว
กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305 และ / หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113   และ / 
หรือ นางสาวนงลกัษณ์  รัตนบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4713 และ / หรือ นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 5897  และ/หรือ นายโกมินทร์  ล้ินปราชญา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ซุ่นหว้น 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11536  และ/หรือ นายวรพล  วิริยะกลุพงศ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11181 และ/หรือ นายพจน์  
อศัวสนัติชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4891 และ/หรือ นายวิเชียร  ปรุงพาณิช ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5851 แห่ง บริษทั 
กรินทร์ ออดิท จาํกดั และ/หรือ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนท่ีบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั มอบหมาย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็น
วาระท่ี  5  เน่ืองจากมีคุณสมบติัครบตามขอ้บงัคบัของบริษทั  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีดงัน้ี 
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1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3 ไตรมาสละ 120,000 บาท         =  360,000   บาท            
2. ค่าสอบบญัชีประจาํปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2564        =  750,000   บาท 

   รวมทั้งส้ิน         =          1,110,000  บาท             
    โดยค่าสอบบญัชีท่ีเสนอขา้งตน้เป็นการใหบ้ริการสอบบญัชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบ
บญัชี   

   ทั้งน้ี บริษทัท่ีเป็นสาํนกังานบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้  ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบั 
บริษทั/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน  ตามท่ีคณะกรรมการ 
เสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 

ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  34  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,937,528  หุน้ 
เห็นดว้ย  34  ราย  จาํนวน  9,937,528  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  เขม็เงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 
 

วาระท่ี 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ(ถ้ามี)   
 ไม่มี  
  
         เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนใด  นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ ัดการ จึงได้มอบวาระคืนแก่
ประธานกรรมการ จากนั้นประธานกรรมการไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุม  และกล่าวปิด
ประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  16.35 น. 
 
 

 
         (นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา) 

                              ประธานท่ีประชุม 
 

สุภาภรณ์  เขม็เงิน 
เลขานุการบริษทั 
ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 


