บริ ษทั บูติคนิวซิต้ ี จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 52
ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 มีผถู ้ ือหุน้ และรับมอบฉันทะมาร่ วมประชุม 28 ท่าน จํานวน 34 ราย
ถือหุน้ รวม 9,937,528 หุน้ ( หุน้ บริ ษทั ฯ มี 12,000,000 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุม
………………………………………………………………………………………………………………………..………………
เริ่ มประชุมเวลา 16.00 น.
เลขาที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง 7 ราย 6,713,528 หุน้ ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบ
ฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน 27 ราย 3,224,000 หุ้น รวมผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะทั้งสิ้ นจํานวน 28 คน เป็ นจํานวน 34 ราย
จํานวนหุ ้น 9,937,528 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 82.81 ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของบริ ษทั ซึ่ งมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 12 ล้านหุ้น ครบเป็ นองค์
ประชุม ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 36 ต้องมีผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่า 25 คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจํานวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมด โดยมี นายปณิ ธาน
ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ทําหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา กล่าวเปิ ดประชุม และแนะนํากรรมการที่เข้าร่ วมประชุม ดังนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดมี 10 ท่าน เข้าร่ วมประชุม 10 ท่าน
1. นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. นางประวรา เอครพานิช
กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริ หาร
3. นางสุ พร ภวสันต์
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวพัชรี คงแก้ว
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
5. นางกัลยา ไวยานนท์
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
6. นางสาวตวงทิพย์ ณ นคร
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
7. ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่ วมประชุมผ่าน
สื่ ออิเลคทรอนิกส์ ZOOM)
8. นายภุชชงค์ วนิชจักร์วงศ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายกฤษณ์ ณ ลําเลียง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายเสริ มวงศ์ ธนสารศิลป์
กรรมการอิสระ
โดยกรรมการบริ ษทั ที่มาร่ วมประชุมในวันนี้ จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดและได้
กล่าวแนะนําผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี ซึ่งเป็ นสักขีพยานการนับคะแนน ดังนี้
ผูบ้ ริ หารอื่นที่เข้าร่ วมประชุมจํานวน 2 ท่าน
1. นางสาวนพรัตน์ สุ ดเสมอใจ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
2. นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี - การเงิน
ผูส้ อบบัญชีที่เข้าร่ วมประชุม จํานวน 1 ท่าน
1. คุณนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
ผูส้ อบบัญชี
แห่งบริ ษทั กริ นทร์ออดิท จํากัด และเป็ นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้
นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริ ษทั ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆในการประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นเสนอวาระการประชุ ม และ/หรื อเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/
หรื อเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ส่ วนวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมให้ถือตามข้อบังคับของ
บริ ษ ทั ข้อ 43 คือ ให้นับ หนึ่ งหุ้ นเป็ นหนึ่ งเสี ยง การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย ซึ่ งผูถ้ ื อ หุ้นสามารถออกเสี ยง
ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผูถ้ ือหุ้นที่ออกเสี ยงลงคะแนนไม่
เห็นด้วย และ/หรื อ งดออกเสี ยงและ/หรื อบัตรเสี ย เท่านั้น จากนั้นจะนําคะแนนเสี ยงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสี ยงทั้งหมดที่
เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ทําหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่น
เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุ้นโดยส่ งหนังสื อมอบฉันทะให้บริ ษทั ล่วงหน้า บริ ษทั ได้
บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ไว้ในระบบประมวลผลเรี ยบร้อยแล้ว
บัตรเสี ย หมายถึง กรณี ดงั ต่อไปนี้
-กรณี บตั รลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
-กรณี ผลู ้ งคะแนนไม่ทาํ เครื่ องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เพื่อตรวจนับคะแนน
-กรณี บตั รลงคะแนนชํารุ ดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้วา่ ผูล้ งคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
-กรณี ผลู ้ งคะแนนส่งบัตรลงคะแนนหลังจากที่ประธานได้แจ้งปิ ดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว
ในกรณี ที่ มี ผูถ้ ื อหุ ้นมาลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุ ม ภายหลังจากการประชุ ม ได้เริ่ มแล้ว ผูถ้ ื อหุ้นมี สิท ธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนได้ตามวาระที่ยงั ไม่ได้เริ่ มพิจารณา และบริ ษทั ฯ จะนับรวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นที่มาเข้าร่ วมประชุมระหว่างการ
ประชุมเป็ นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสี ยงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพื่อให้การนับคะแนนเป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อยและโปร่ งใส บริ ษทั ฯ จะนับคะแนนด้วยระบบบาร์ โค้ด ซึ่ งผูถ้ ือหุ้นจะเห็นคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอ
พร้อมกัน โดยแยกเป็ นกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงให้ยกป้ายคะแนน
เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่ งเจ้าหน้าที่จะ
เก็บบัตรลงคะแนนทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรี ยบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม
โปรดระบุความเห็ นเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณี ผูถ้ ือหุ้นไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยงในการเลือกตั้ง
กรรมการบริ ษทั ท่านใดให้ยกป้ ายคะแนน เจ้าหน้าที่ จะนับคะแนนและเมื่ อเสร็ จสิ้ นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
กรรมการบริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุ ้น ขอใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามที่ผถู ้ ือหุน้ ระบุในหนังสื อมอบฉันทะ
ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม
จากนั้น นายปณิ ธ าน ปวโรฬารวิท ยา ประธานกรรมการได้ม อบหมายให้ น างประวรา เอครพานิ ช กรรมการ
ผูจ้ ดั การ เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
นางประวรา เอครพานิ ช กรรมการผูจ้ ดั การ ได้เรี ยนต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งสําเนารายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 51 ซึ่ งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ให้แก่ท่านผูถ้ ือหุ ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ ทางเว็บไซด์ของบริ ษทั www.btnc.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น และส่ งให้กรม
พัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายกํา หนด พร้ อ มหนั ง สื อ บอกกล่ า วนั ด ประชุ ม แล้ว ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าได้บนั ทึกขึ้นโดยถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ตามที่
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คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด
34 ราย
รวมจํานวนหุน้ ได้ 9,937,528 หุน้
เห็นด้วย
34 ราย
จํานวน
9,937,528 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
บัตรเสี ย
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม
วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2564
นางประวรา เอครพานิช กรรมการผูจ้ ดั การ ได้เรี ยนต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการ และ ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2564 ได้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี /รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One
Report) ที่ได้จดั ทําขึ้นตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งได้
จัดส่ งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ในรู ปแบบ QR CODE ปรากฏอยูบ่ นหนังสื อเชิญประชุมหรื อแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่ได้ส่งไปยังผูถ้ ือหุน้
พร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยสรุ ปได้ดงั นี้
ภาพรวมการดําเนินธุรกิจในปี 2564 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวม 427.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็ น 11.01% มี
ผลขาดทุนจํานวน 25.09 ล้านบาท ปี 2563 มีผลขาดทุนจํานวน 47.35 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 47.02% บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ร่ วมและ
บริ ษทั ย่อย จึงไม่จดั ทํางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายสิ นค้า Brand จํานวน 167.02 ล้านบาท ลดลงจํานวน 134.94 ล้านบาท หรื อเท่ากับ
ลดลง 44.69%
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายองค์กรจํานวน 251.23 ล้านบาท (เกิดจากการขายสิ นค้าประเภทอุปกรณ์เครื่ องมือ
แพทย์จาํ นวน 170.79 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจํานวน 180.47 ล้านบาทหรื อเท่ากับเพิ่มขึ้น 255.03%
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี
2563 โดยในต้นปี 2564 ช่วงไตรมาสที่ 1 สถานการณ์เริ่ มทยอยกลับมาดีข้ ึน แต่พอเริ่ มไตรมาส 2 ในเดือน เมษายน 2564 หลัง
เทศกาลสงกรานต์ สถานการณ์การระบาดเริ่ มกลับมารุ นแรงอีกครั้ง จนถึงไตรมาสที่ 3 รัฐบาลจึงมีคาํ สัง่ ปิ ดสถานที่ชวั่ คราว ส่งผล
ให้ยอดขายร้านสาขาลดลงเป็ นจํานวนมาก และยอดขายเริ่ มกลับมาปรับเพิม่ ขึ้นเล็กน้อยในช่วงไตรมาส 4 ขณะเดียวกันฝ่ ายบริ หาร
ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ ยงต่างๆ รวมถึงพิจารณาผลการดําเนินงานเป็ นรายสาขา จึงมีการพิจารณาปิ ดสาขาที่มีผล
ขาดทุนต่อเนื่องและคาดว่าไม่สามารถดําเนินงานต่อไปได้ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การพัฒนาและขยายการขายในช่องทาง
ออนไลน์ โดยอบรมให้พนักงานขายร้านสาขาสามารถขายในช่องทางออนไลน์ควบคู่ไปกับออฟไลน์ เพื่อเป็ นการชดเชยยอดขาย
ออฟไลน์ที่ลดลงของร้านสาขา แต่ยงั ไม่สามารถทํายอดขายชดเชยกันได้ท้ งั หมด และตลาดออนไลน์มีการแข่งขันกันรุ นแรงขึ้น
รายได้อื่นของบริ ษทั ลดลงจากปี ก่อนจํานวน 3.09 ล้านบาทหรื อเท่ากับลดลง 32.35% เนื่องจากรายได้ค่าเช่ารับลดลงจากการหมด
สัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จํานวน 237.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกัน
ของปี 2563 ลดลงจํานวน 123.30 ล้านบาทหรื อเท่ากับ ลดลง 34.18%
- ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจํานวน 55.21 ล้านบาท เนื่องจากได้รับส่วนลดค่าเช่า การยกเว้นค่าเช่าจากศูนย์การค้า
ตามประกาศปิ ดสถานที่ชวั่ คราวของรัฐบาล และการพิจารณาปิ ดจุดขายที่ผลประกอบการไม่มีกาํ ไร ในขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ มีการ
เพิม่ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสื่ อสารและโฆษณาสําหรับช่องทางการขายออนไลน์เพื่อสนับสนุนการขาย อีกทั้งมีการบริ หาร
จัดการโครงสร้างการปฏิบตั ิงานของพนักงานใหม่เพื่อให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลง
- ค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลงจํานวน 3.94 ล้านบาท จากการจัดการโครงสร้างการปฏิบตั ิงานของพนักงานใหม่
และการบริ หารจัดการค่าใช้จ่าย
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- ต้นทุนทางการเงินลดลง 1.90 ล้านบาท จากการใช้วงเงินกูย้ มื ระยะสั้นซึ่งอัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าเงินเบิกเกินบัญชี
และมีการคืนเงินกูย้ มื
ดังนั้นงบการเงินของบริ ษทั มีผลขาดทุนสําหรับปี 2564 จํานวน 25.09 ล้านบาท (ลดลงจากปี ก่อน 47.02% )
นอกจากนี้ ตามที่ ปี 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ โดยมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่
20 มีนาคม 2558 และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิขอ้ ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ซึ่ง
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการให้พนักงาน ทําตามอย่างเคร่ งครัดมาโดยตลอด
ไม่ มีผ้ถู ือหุ้นท่ านใดสงสัยหรื อซักถาม
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2564
ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
นางประวรา เอครพานิช กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชีได้จดั ทําขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผา่ นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงาน
ประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์โค้ด ที่บริ ษทั ได้ส่งไปยังผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อ
บอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รายได้รวม
กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

ปี 2564
677.76
238.45
439.31
427.79
(25.09)
(2.09)

ปี 2563
633.43
233.41
400.03
385.35
(47.35)
(3.95)

% 64/63
เพิม่ (ลด)
7.00%
2.16%
9.82%
11.01%
-47.02%
-47.09%

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2562
% 63/62
เพิม่ (ลด)
670.73
-5.56%
216.19
7.96%
454.54
-11.99%
765.09
-49.63%
2.99 -1,685.73%
0.25 -1,678.34%

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลง
คะแนนดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด
34 ราย
รวมจํานวนหุน้ ได้ 9,937,528 หุน้
เห็นด้วย
34 ราย
จํานวน
9,937,528 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
บัตรเสี ย
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปันผล
นางประวรา เอครพานิช กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปี 2564 บริ ษทั ฯ มีขาดทุนสุ ทธิ 25,088,014
บาท มีกาํ ไรสะสมยกมาจํานวน 5,057,717 บาท รวมคงเหลือเป็ นขาดทุนสะสมทั้งสิ้น 20,030,297 บาท
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาผลการดําเนินงาน สภาวะเศรษฐกิจ และสภาพคล่องของบริ ษทั พิจารณา
เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลเนื่องด้วยผลการดําเนินงานปี 2564 มีผลขาดทุน และขออนุมตั ิที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นงดจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2564
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิจดั สรรกําไรและอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการ
เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด
34 ราย
รวมจํานวนหุน้ ได้ 9,937,528 หุน้
เห็นด้วย
34 ราย
จํานวน
9,937,528 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
บัตรเสี ย
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
นางประวรา เอครพานิช กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริ ษทั ฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กบั
กระทรวงพาณิ ชย์ ในขณะนี้ มีอยูท่ ้งั หมด 10 ท่าน ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น
สามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 52 นี้ มีกรรมการที่
ต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี้
(1) ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นางกัลยา ไวยานนท์
กรรมการ
(3) นางสาวตวงทิพย์ ณ นคร กรรมการ
จากการที่บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เป็ นการล่วงหน้าตั้งแต่วนั ที่ 1-30 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณา
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการบริ ษทั ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารื อกัน เห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ท่าน เป็ นกรรมการบริ ษทั
อีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้พิจารณากลัน่ กรองจากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคล ของผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั อยูเ่ ดิม เห็นว่าเป็ นบุคคล
ที่มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณสมบัติ และได้ทาํ คุณประโยชน์ให้แก่บริ ษทั มาโดยตลอด และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้เนื่องจาก นางกัลยา ไวยานนท์ และ นางสาวตวงทิพย์ ณ นคร แสดงความจํานงไม่ขอเข้ารับการเสนอชื่อ
เลือกตั้งกลับเข้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ เสนอ
ชื่อ นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ เข้ารับการเลือกตั้ง เป็ นกรรมการบริ ษทั ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ทั้ง 2 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ตําแหน่งกรรมการที่วา่ ง 1 ตําแหน่งไว้ เพื่อทําการสรรหาฯ ต่อไป ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
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เลือกตั้งบุคคลผูม้ ีรายนามต่อไปนี้ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั เป็ นรายบุคคล คือ
1. ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด
34 ราย
รวมจํานวนหุน้ ได้ 9,937,528 หุน้
เห็นด้วย
34 ราย
จํานวน
9,937,528 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
บัตรเสี ย
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
2. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด
34 ราย
รวมจํานวนหุน้ ได้ 9,937,528 หุน้
เห็นด้วย
34 ราย
จํานวน
9,937,528 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
บัตรเสี ย
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
นางประวรา เอครพานิ ช กรรมการผูจ้ ดั การ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2565 นี้ มีจาํ นวน
ทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายปณิ ธาน
ปวโรฬารวิทยา
2. นางประวรา
เอครพานิช
3. นางสุ พร
ภวสันต์
4. นางสาวพัชรี
คงแก้ว
5. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ
6. ดร.เพ็ญนภา
ธนสารศิลป์
7. นายภุชชงค์
วนิชจักร์วงศ์
8. นายเสริ มวงศ์
ธนสารศิลป์
9 .นายกฤษณ์
ณ ลําเลียง
และ อยูร่ ะหว่างการสรรหา จํานวน 1 ท่าน
- กรรมการอิสระมี 4 ท่านคือ
1. ดร.เพ็ญนภา
ธนสารศิลป์
2. นายภุชชงค์
วนิชจักร์วงศ์
3. นายเสริ มวงศ์
ธนสารศิลป์
4. นายกฤษณ์
ณ ลําเลียง
- กรรมการตรวจสอบมี 3 ท่านคือ
1. ดร.เพ็ญนภา
ธนสารศิลป์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
1. นายภุชชงค์
วนิชจักร์วงศ์
กรรมการตรวจสอบ
2. นายเสริ มวงศ์
ธนสารศิลป์
กรรมการตรวจสอบ
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ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม
วาระที่ 6

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
นางประวรา เอครพานิช กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ห้ามมิให้บริ ษทั
จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิ ทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดย
ปกติวิสยั ในฐานะเป็ นกรรมการของบริ ษทั ซึ่งในปี 2564 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ในอัตรา
ไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริ ษทั รวม 194,000 บาท เป็ นค่าเบี้ยประชุม
สําหรับปี 2565 คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและ
เสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ในอัตราไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่
รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานของบริ ษทั และเสนอให้จ่ายในการทําหน้าที่ ดังนี้
- ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (เฉพาะกรรมการบริ ษทั ที่เข้าประชุม)
ประธานกรรมการ/กรรมการ
2,000 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2,000 บาท
- ค่าตอบแทนประจําปี มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและตอบแทน นําไปพิจารณาจัดสรร และ เสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนแก่กรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

34
34
0
0
0

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

รวมจํานวนหุน้ ได้ 9,937,528 หุน้
จํานวน
9,937,528 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
0.00

ก่อนเข้าสู่ วาระที่ 7 นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุ การบริ ษทั ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผูถ้ ื อหุ้นเข้าร่ วมประชุ ม
เพิ่มขึ้น
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชีประจําปี 2565
นางประวรา เอครพานิช กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีตอ้ ง
ไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั และสํานักงานดังกล่าว มิได้ให้บริ การอื่นแก่บริ ษทั ฯ
นอกเหนือไปจากการสอบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้แต่งตั้ง นางสาว
กรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ / หรื อนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ /
หรื อ นางสาวนงลักษณ์ รัตนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ / หรื อ นางสุ มนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรื อ นายโกมินทร์ ลิน้ ปราชญา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรื อ นางสาวกชมน ซุ่นห้วน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรื อ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรื อ นายพจน์
อัศวสันติชยั ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรื อ นายวิเชียร ปรุ งพาณิ ช ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 แห่ง บริ ษทั
กริ นทร์ ออดิท จํากัด และ/หรื อ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด มอบหมาย เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ น
วาระที่ 5 เนื่องจากมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริ ษทั สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีดงั นี้
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1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3
ไตรมาสละ 120,000 บาท =
360,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจําปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2564
=
750,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
=
1,110,000 บาท
โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็ นการให้บริ การสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริ การอื่นนอกเหนือจากการสอบ
บัญชี
ทั้งนี้ บริ ษทั ที่เป็ นสํานักงานบัญชีและผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้เสี ยกับ
บริ ษทั /ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการ
เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

34
34
0
0
0

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

รวมจํานวนหุน้ ได้ 9,937,528 หุน้
จํานวน
9,937,528 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิม่
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ไม่ มี

เมื่ อ ไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ้ น ท่ านใดเสนอเรื่ อ งอื่ น ใด นางประวรา เอครพานิ ช กรรมการผูจ้ ัด การ จึ งได้ม อบวาระคื น แก่
ประธานกรรมการ จากนั้นประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ื อหุ้นทุกท่ านที่ กรุ ณาสละเวลาเข้าร่ วมประชุ ม และกล่าวปิ ด
ประชุม
เลิกประชุมเวลา 16.35 น.

(นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา)
ประธานที่ประชุม
สุ ภาภรณ์ เข็มเงิน
เลขานุการบริ ษทั
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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