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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ากัด (มหาชน) 

 

วันที่ประชุม  : วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564  เปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
สถานที่ประชุม  : จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยมีสถานท่ี 

ควบคุมระบบการประชุม ณ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ประธานที่ประชุม   :   นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร   ประธานกรรมการบริษัท 
เลขานุการที่ประชุม : นางธาริกา  ฐานณกรวัชร์  เลขานุการบริษัท 
ผู้มีสิทธเิข้าร่วมประชุม : จ านวนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2563 (Record Date)  

จ านวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,343 ราย รวมจ านวนหุ้นท้ังสิ้น 600,000,000 หุ้น  
_____________________________________________________________________________________ 

ก่อนเร่ิมการประชุม 
 นางธาริกา  ฐานณกรวัชร์  เลขานุการบริษัทและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์   ท าหน้าที่เป็น
ผู้ด าเนินการประชุมครั้งนี้  ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ า 2564 ของ
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จ ากัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 
13 ราย  นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 9,933,400 หุ้น  และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58  ราย     
นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 356,153,003 หุ้น  ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 71 ราย       
นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 366,086,403 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 61.01 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ  
ครบเป็นองค์ประชุม  ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37  
 เลขานุการบริษัท ได้แนะน ากรรมการบริษัท  ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วม
ประชุม ดังนี ้
 

กรรมการ 
1.  นายณรงค์ฤทธิ ์  ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
     ประชุมผ่านระบบ E-AGM  
2.  นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต ์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร      
3.  นายนพกฤษฏิ์  นิธิเลิศวิจิตร รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / 
     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 
     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4.  ผศ. ดร.กัญญารัตน์ สานโอฬาร ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
     กรรมการบริหารความเสี่ยง 
     ประชุมผ่านระบบ E-AGM  
5.  นายสหศักย์  ศรีสรรพางศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
     กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
     ประชุมผ่านระบบ E-AGM   
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6.  ดร.วิจิตร  เตชะเกษม  กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
7.  นางสาวกมลทิพย์ เกียรติชวนันต ์ กรรมการ   
 

ผู้บริหาร 
1.  นายณัฐพงศ์    ภาวศุทธินนท์ ผู้อ านวยการอาวุโสสายงานปฏิบตักิาร   
2.  นายศิริวิช  อ ่าเจริญ  กรรมการบริหาร / ผู้อ านวยการสายงานอ านวยการ 
3.  นายนฤพล  โกสลาทิพย์ ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) 
4. นางสาวกัณฐ์ฏาปกรณ์ อัฏฐากมล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี 
 

เลขานุการบริษัท  
นางธาริกา  ฐานณกรวัชร ์ เลขานุการบริษัทและผู้จดัการอาวุโสฝา่ยนักลงทุสมัพันธ์ 
 

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด   
1.  นายวัลลภ    วิไลวรวิทย ์ ผู้สอบบบญัชีรับอนุญาต 

ประชุมผา่นระบบ E-AGM 
2.  นางสาวปรกช    จงกลศิร ิ  ประชุมผา่นระบบ E-AGM 
3.  นางสาวเกวลี   สนิทไชย  ประชุมผา่นระบบ E-AGM 
 

ผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
1.  นางสาวศนิชล  มหแสงสวรรค ์ ประชุมผา่นระบบ E-AGM 
2.  นางชุตินุช  เจียกเจมิ  ประชุมผา่นระบบ E-AGM 
 

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
ดร.วิรตัน์    ตรงพิทักษ์กุล ประชุมผา่นระบบ E-AGM 
 

บริษัทฯ มีกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบท้ัง 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดย ประธาน
กรรมการบริษัทและประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะอยู่ร่วมประชุมตลอดการประชุม 

 

นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้  นางธาริกา         
ฐานณกรวัชร์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชุม 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุนของบริษัท ดังนี ้

• ทุนจดทะเบียน จ านวน 300,000,000  บาท 

• ทุนช าระแล้ว จ านวน  300,000,000  บาท 
 

โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน ดังนี ้
1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ 
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อ รับเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ต่อหน้าท่ี 3./ เปิดโอกาส 
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3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า   ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามมายัง
บริษัท 

 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการซักถาม ดังนี ้      
 

1. ในการประชุม E-AGM ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 41 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น 
2. การลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ  ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมา     

ที ่หน้า e-Service Platform เพื ่อลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเวลา       
ที่ก าหนด  หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่ด าเนินการลงคะแนนเสียงในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่ามี มติ  
เป็นเอกฉันท์ อนุมัติเห็นด้วยกับวาระที่คณะกรรมการบรษิัทน าเสนอ ผู้ถือหุ้นทีม่ีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื ่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5 ทั ้งนี ้ หาก
ก าหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้ไขการลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบ
ก าหนดได้  

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบ ภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว       
ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาเท่านั้น ซึ่งจ านวนผู้
ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้เข้าร่วมประชุมบางรายใน
ระบบเข้ามาเพิ่มหรือออกจากระบบไปก่อน  เมื่อบริษัทฯ ปิดระบบประมวลผลลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว 
ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีก 

4. ส าหรับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น 
วาระที่ 6 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ  ส าหรับวาระที่ 8 แล้วแต่
กรณีว่า มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะ
กระท าได้โดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจ านวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด 

5. การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย”  และ “งดออก
เสียง”  ทั้งนี ้ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสีย งลงคะแนน ได้แก่ 
คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”  และ “ไม่เห็นด้วย”  ส าหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่น ามา
คิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ยกเว้น วาระที่ 6 ฐานในการนับคะแนนเสียง จะเท่ากับจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

หลังจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดย
แบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย”  และ “งดออกเสียง” โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  ซึ่งวาระ
เลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

6. กรณีผู ้ถือหุ ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู ้อื ่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ           
ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ท าการบั นทึกคะแนนเสียง
ตามที่ผู้ถือหุ้นก าหนดไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว 

ต่อหน้าท่ี 4./ 7. ในการด าเนินการ 
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7. ในการด าเนินการประชุม บริษัทฯ จะด าเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฎในหนังสือเชิญประชุม
ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการส่งค าถามระหว่างการประชุม ผู้ถือ
หุ้นจะต้องกลับมาที่หน้า e-Service Platform กดปุ่ม “ส่งค าถาม” จากนั้นให้พิมพ์ค าถามที่ต้องการสอบถาม
โดยละเอียด บริษัทฯ จะอ่านและตอบค าถามของท่านเมื่อถึงช่วงถามค าถาม   หากเป็นค าถามที่นอกเหนือจาก
วาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ 

 

เมื่อผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุม ได้ด าเนินการที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี 2/2563  
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 

นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานท่ีประชุม ได้แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึก
รายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ   
บริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่งแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นรับรองรายงานการประชุม  โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่
ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้     
ซึ่งไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
   

หลังจากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
2/2563 เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2563 
 

 มติท่ีประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยเสียง 
ดังนี ้
 

เห็นด้วย 366,759,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บัตรเสีย 0 เสียง   

ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 
นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดท าแบบแสดง

รายการข้อมูลประจ าปี และ รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงมอบหมายให้ นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 

นายนพกฤษฏิ์   นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวสรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน ณ สิ้นปี 
2563 มีสาระส าคัญ ดังนี ้

ต่อหน้าท่ี 5./ สินทรัพยร์วม  
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• สินทรัพย์รวม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้น 501 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 130 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก มีการบันทึก
รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 51 ล้านบาท  ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า และมีการบันทึกรายการค่าความนิยมจ านวน 1 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
จากการซื้อธุรกิจ ได้แก่ สูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องส าอาง จ านวน 126 ล้านบาท (มูลค่า ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563) จากการเข้าลงทุนในบริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จ ากัด (SMI) ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563  

• หนี้สินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 110 เกิดจากการที่บริษัทฯ มีการบันทึก
หนี้สินตามสัญญาเช่า ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื ่องสัญญาเช่า ส าหรับรายการเช่าที่มี
ระยะเวลาเช่ามากกว่า 1 ปี และการบันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท 
SMI ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีรายการการตัดจ าหน่ายสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องส าอาง 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้น 381 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 138 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิ
ประจ างวด การเพิ่มขึ้นของรายการส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจากการเข้าลงทุนในบริษัท SMI และการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 150,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท 
ท าให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ านวน 197 ล้านบาท 

• รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า 
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าผ่านนักธุรกิจ ในงวดส าหรับปี 2563 ลดลง 111 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายในประเทศที่ลดลง เนื่องมาจากการชะลอการบริโภคของผู้บริโภค ประกอบกับ
การระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่สามารถจัดประชุมในสถานท่ีที่มีสมาชิกจ านวนมากได ้ส่งผลให้จ านวนนักธุรกิจและ
ยอดขายภายในประเทศลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ ่งยอดขายผลิตภัณฑ์กลุ ่มอาหารเสริม (Nutrinal) ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ที่นักธุรกิจเข้าใหม่สนใจที่จะน าไปบริโภค และ/หรือน าไปจ าหน่ายต่อให้แก่คนใกล้ตัว 
มีการปรับตัวลดลงค่อนข้างมากและต่อเนื่องจากปี 2562  
 

รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจ าหน่ายเพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 130 มีสาเหตุหลักมา
จากรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจ าหน่ายเพิ่มขึ้นในตลาดหลักคือ พม่า กัมพูชา และสิงคโปร์  โดยมี
สาเหตุหลักมาจากตัวแทนจ าหน่ายในประเทศพม่าที่ได้รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลของประเทศพม่าได้
ประกาศให้ชะลอการประกอบธุรกิจเครือข่ายในเดือนกันยายน 2561 สามารถปรับตัวกับสภาวการณ์ดังกล่าวได้ 
และมียอดซื้อสินค้าจากบริษัทฯ มากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีรายได้
จากตัวแทนจ าหน่ายสินค้าในประเทศกัมพูชาและสิงคโปร์เพิ่มขึ้น จากการที่ตราสินค้าของบริษัทฯ เริ่มเป็นท่ีรู้จัก
มากขึ้นของกลุ่มลูกค้าทั้ง 2 ประเทศ 

 
 
 
 

ต่อหน้าท่ี 6./ ค่าใช้จ่ายในการขาย 
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• ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใช้จ่ายในการขายในงวดส าหรับปี 2563 ลดลง 98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 มีสาเหตุหลักมาจากการ
ลดลงของค่านายหน้านักธุรกิจ ค่าส่งเสริมโฆษณาการขาย และค่าตอบแทนผู้บริหารผันแปรที่ลดลงตามรายได้
จากการขายสินค้าผ่านนักธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีค่าเช่าลดลงเนื่องจากมีการบันทึกรายการเช่าที่มีระยะเวลา
เช่ามากกว่า 1 ปี เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่าตั้งแต่วันท่ี 
1 มกราคม 2563 ท าให้ต้องมีการบันทึกค่าเสื ่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ดั งกล่าวเพิ่มเติมในงวดการ
ด าเนินงานข้างต้น  

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดส าหรับปี 2563 ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากบริษัทฯ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายหลาย
รายการในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ค่าวิจัยและ
พัฒนา ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ มีการบันทึก
รายการค่าตัดจ าหน่ายสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องส าอาง ซึ่งเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นจากการ
เข้าซื้อกิจการ SMI จ านวน 8 ล้านบาท 

• ก าไรสุทธิ 
ก าไรสุทธิในงวดปี 2563  จ านวน 66.64 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับรอ้ยละ 6.47 ของรายได้รวม   มี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่านายหน้านักธุรกิจ ค่าส่งเสริมโฆษณาการขาย และค่าตอบแทนผู้บริหารผัน
แปรที่ลดลงตามรายได้จากการขายสินค้าผ่านนักธุรกิจ 

• การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดังกล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่ม
บริษัทได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็
ตาม ทางกลุ่มบริษัทฯ ยังไม่พบผลกระทบทางการเงินท่ีมีสาระส าคัญที่อาจส่งผลต่อผลการด าเนินงาน มูลค่าของ
สินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินหรือหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

• การด าเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ขณะนี้อยู่ระหว่าง
จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอรับรอง ซึ่งคาดว่าจะยื่นขอรับรองได้ภายในปี 2564 

 

นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความ
คิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้  ซึ่งไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

 จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 
 

 มติท่ีประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 
2563 
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วาระที่  3   พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2563 
นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ผศ. ดร. กัญญารัตน์  สานโอฬาร 

ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน 
ผศ. ดร. กัญญารัตน์  สานโอฬาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานว่า งบการเงิน ประจ าปี 2563 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของส านักงาน 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
ปรากฏอยูใ่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)  ซึ่งได้จัดส่งใน
รูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ทั้งนี้ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  สรุปสาระส าคัญ
แสดงเป็นตารางเปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี ้

(หน่วย : ล้านบาท) 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์รวม 886.38 385.31 759.02 375.63 
หนี้สินรวม 226.50 109.37 193.49 98.23 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 659.88 275.94 565.53 277.40 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 990.53 1,054.67 957.31 1,022.24 
รวมรายได้ 1,029.80 1,100.76 1,018.96 1,099.60 
รวมค่าใช้จ่าย 943.34 1,028.42 937.92 1,019.86 
ก าไรส าหรับปี 66.64 59.04 67.19 68.41 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 64.02 59.04 67.19 68.41 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)  0.13 0.12 0.14 0.14 

 

นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความ
คิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้  ซึ่งมีผู้สอบถาม ดังนี ้
 

นายชินกฤต  เยาว์วรรณศิริ : ผู้ถือหุ้น 
ถามว่า หากโควิดยืดเยื้อไปอีก 2-3 ปี ทางบริษัทฯ จะมีทางจัดการอย่างไร หรือมีแผนรับมืออย่างไร นอกจาก

ช่องทางออนไลน์ 
 

นายนพกฤษฏิ์  นิธิเลิศวิจิตร :  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ชี้แจงว่า กลยุทธ์การจัดการของบริษัทฯ ที่ส าคัญในปัจจุบัน มี 2 เรื่อง คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการ

แบ่ง segment ของผลิตภัณฑ์  
ในส่วนของเทคโนโลยี บริษัทฯ ได้เตรียมแพลตฟอร์มใหม่ๆ เพื่อใช้ในการขยายตลาดเชิงรุก และให้บริการซื้อ

ขายส าหรับสมาชิกที่มีอยู่เดิม แพลตฟอร์มนี้คือแอพพลิเคชั่น โดยพัฒนาระบบ POS ตัวใหม่ ที่ส่งเสริมให้การซื้อและ
การขายสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น การช าระเงินรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม และเพิ่มความประทับใจด้านบริการให้กับลูกค้ามากขึ้น 
โดยเครื่องมือนี้จะช่วยทดแทนและอ านวยความสะดวกในการหาลูกค้าแบบออฟไลน์ และยังมีเรื่องส าคัญที่บริษัทฯ 
ด าเนินการอยูโ่ดยท าให้เป็น normal ไม่ว่าจะมีโควิดหรือไม่ก็ตาม คือการดูแลฐานลูกค้าเก่าที่มีอยู่ในระบบหลายแสน 

ต่อหน้าท่ี 8./ รายชื่อ 
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รายชื่อ  ซึ่งวิธีการที่ใช้ในตอนนี้คือหาทางสื่อสารลูกค้าเก่าทางไลน์หรือทางโทรศัพท์ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าดูแลสุขภาพ
ในช่วงโควิด เพราะสินค้าของบริษัทฯ มีจุดเด่นทีเ่ป็นข้อได้เปรียบคือ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้บริโภคได้  

ในส่วนการแบ่ง segment เพื ่อความชัดเจนในการส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตและลูกค้าแต่ละกลุ่มมีความ
ประทับใจกับผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้จัดแบ่งสินค้าเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มคนสูงอายุที่ดูแลสุขภาพ กับกลุ่มเกษตรกร      
ซึ่งผลิตภัณฑ์ส าหรับกลุ่มเกษตรกรที่มีการขยายตลาดอย่างต่อเนื่องคือสินค้าปุ๋ยน ้าที่ช่วยเพิ่มผลผลิตของพืช และ
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น กลยุทธ์การแบ่ง segment ดังกล่าวจึงส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มสูงขึ้นจากกลุ่มสินค้า
เกษตรกรรม  

เมื่อไม่มีค าถามเพิ่มเติม นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานท่ีประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2563  สิ้นสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ด้วยเสียงดังนี้ 
 

เห็นด้วย 367,399,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บัตรเสีย 0 เสียง   
ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่  4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปนัผล ประจ าปี 2563 
นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้รายงาน 
นายนพกฤษฏิ์  นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวรายงานว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
เงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วน
ของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก 
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การ
ส ารองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การส ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม
หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงนิปันผล
นั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ 
 ในปี 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการหลังภาษี บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานได้ก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 67.19  
ล้านบาท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ในอัตราหุ้นละ 0.086 บาท รวมเป็นเงิน 43.80 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.19 ของก าไรสุทธิจากงบเฉพาะ
กิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วจ านวน 2 ครั้ง  รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.052 บาท จึงคงเหลือ
จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.034 บาท เป็นจ านวนเงิน 20.40 ล้านบาท ซึ่งก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปัน
ผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564  โดยก าหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และจัดสรรทุน
ส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวนเงิน 3,400,000 บาท 
 

นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความ
คิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้  ซึ่งไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที ่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอนุมัติการจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล 
ประจ าปี 2563 

 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.086 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่าย        
เงินปันผลระหว่างกาลแล้วจ านวน 2 ครั้ง  รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.052 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 
0.034 บาท  โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2564 
และก าหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 3,400,000 บาท ด้วยเสียง ดังนี ้
 

เห็นด้วย 367,464,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง   
บัตรเสีย 0 เสียง   

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่  5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานที่ประชุม และ

นางสาวกมลทิพย์ เกียรติชวนันต์  กรรมการบริษัท ได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ จึงขอเชิญให้กรรมการทั้ง 2 ท่านออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สอบถามและแสดงข้อคิดเห็นได้อยา่งเต็มที่ และเพื่อให้การประชุมด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญ นายแพทย์สิทธวีร์  
เกียรติชวนันต์  รองประธานกรรมการ  ท าหน้าที่ประธานท่ีประชุม  

นายแพทย์สิทธวีร์  เกียรติชวนันต์ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายสหศักย์  ศรีสรรพางศ์ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน 

นายสหศักย์  ศรีสรรพางศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวรายงานว่า           
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19  ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญ
ประจ าปีทุกครั้ง  กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการที่จะให้ออกจาก
ต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ถือใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับ
ต าแหน่งอีกก็ได้  

ต่อหน้าท่ี 10./ ในการประชุม 
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีท่ีสองภายหลังบริษัทแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด กรรมการที่จับฉลากได้ซึ่งต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามก าหนดวาระ มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้ 

1.  นายณรงค์ฤทฺธิ์ ถาวรวิศิษฐพร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / 
กรรมการตรวจสอบ 

2.  นางสาวกมลทิพย์ เกียรติชวนันต ์ กรรมการบริษัท 
 

อน่ึง ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตั้งเปน็
กรรมการบริษัท ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในระหว่างวันที่ 1 -30 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นราย
ใดเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเข้าด ารงต าแหน่งเป็นรายบุคคลโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท ฯ 
แล้ว เห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการดังกล่าว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ และมีความสามารถท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้
เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้ทั้ง 2 ท่านเดิม คือ นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐ
พร และ นางสาวกมลทิพย์  เกียรติชวนันต์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

ส าหรับประวัติและความเชี ่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้น ข้อมูลการ
ด ารงต าแหน่งหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3  ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า  พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 แล้ว  

ในการนี้ นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร กรรมการอิสระรายเดิม และได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่าง
เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่เกี ่ยวข้อง อีกทั้งได้น าความรู้ ความสามารถ และความเชี ่ยวชาญ มาให้
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัทฯ โดยด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระน้อยกว่า 9 ปี 
ต่อเนื่องกัน ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 2 ปี รวมเสนอที่แต่งตั้งครั้งน้ีเป็น 5 ปี 

และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 ก าหนดว่า  “ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือ
เข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง” 

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัท จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท
จ านวน 2 ท่าน ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่มีกรรมการคนใดเป็นกรรมการของบริษัท
อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ  

 
 

ต่อหน้าท่ี 11./ ประธานท่ีประชุม 
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นายแพทย์สิทธวีร์  เกียรติชวนันต์ ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความ
คิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้   ซึ่งไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน โดยเลือกกรรมการเป็น
รายบุคคล 

 
 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียง ดังนี ้

5.1  นายณรงค์ฤทธิ์   ถาวรวิศิษฐพร 
 

เห็นด้วย 366,674,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 800,000 เสียง   

บัตรเสีย 0 เสียง   
ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
5.2  นางสาวกมลทิพย์  เกียรติชวนันต์ 

 

เห็นด้วย 367,510,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 64,000 เสียง   
บัตรเสีย 0 เสียง   

ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

นายแพทย์สิทธวีร์  เกียรติชวนันต์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว 
จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าห้องประชุม 

 
วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้ นายสหศักย์  ศรีสรรพางศ์ ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน  
นายสหศักย์  ศรีสรรพางศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวรายงานว่า ตาม

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 สรุปใจความส าคัญว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง 
บ าเหน็จ และโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ก าหนดเป็นคราวๆ หรือ
ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง 

ซึ ่งในปี 2563 ที ่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นได้อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยก าหนดจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ส าหรับปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น 3,066,000 บาท  ทั้งนี้ บริษัทสรุปจ านวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี /รายงานประจ าปี 2563 (แบบ  56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ปรากฏตามสิ่งทีส่่ง
มาด้วยล าดับที่ 2 ในหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

ต่อหน้าท่ี 12./ ส าหรับ 
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ส าหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบ
กับปี 2563 โดยก าหนดจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ทั้งนี้ ได้กลั่นกรองอย่างละเอยีด
ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  และสภาพเศรษฐกิจ  
รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของจ านวนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมี
รายละเอียดการจ่ายดังนี้ 
 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน   แบ่งเป็น 
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน  (กรรมการบริษัททุกคน) 

 

ต าแหน่ง 
ปี 2564 

(บาท/เดือน) 
ปี 2563 

(บาท/เดือน) 

ประธานกรรมการบริษัท 35,000.- 35,000.- 
กรรมการบริษัท 28,000.- 28,000.- 

 

1.2   ค่าเบี้ยประชุม  (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) 
 

คณะกรรมการ ต าแหน่ง 
ปี 2564 

(บาท/คร้ัง) 
ปี 2563 

(บาท/คร้ัง) 
คณะกรรมการบริษัท ประธาน 15,000.- 15,000.- 
 กรรมการ 12,000.- 12,000.- 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 12,500.- 12,500.- 

 กรรมการ 10,000.- 10,000.- 

คณะกรรมการสรรหาและ ประธาน 12,500.- 12,500.- 
พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ 10,000.- 10,000.- 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน 12,500.- 

(ยังมิได้จดัตั้ง) 
 กรรมการ 10,000.- 

 

2.  ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ 
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งไดร้ับ

จากบริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
 

ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน  
 

นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความ
คิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้  ซึ่งไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
ตามอัตรารายละเอียดข้างต้น 
 

 

 
ต่อหน้าท่ี 13./ มติที่ประชุม 
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มติท่ีประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2564 โดยก าหนดจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ตามอตัราทีน่ าเสนอ และให้มีผลตั้งแต่
วันท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน  ด้วยเสียง ดังนี ้
 

เห็นด้วย 367,574,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่  7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ผศ. ดร. กัญญารัตน์  สานโอฬาร 

ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน 
ผศ. ดร. กัญญารัตน์  สานโอฬาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก ส านักงาน 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ("Deloitte") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 โดยการ
แต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 5 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2560-2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

              รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ 6797 และ/หรือ 
2. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ 6326 และ/หรือ  
3. นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา 6523 และ/หรือ 
4. นายนันทวัฒน์ ส ารวญหันต์ 7731 

 

เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการ
ท างานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 ดังนี ้

 

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ในนาม ส านักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท างบ
การเงินจะสามารถด าเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 

ต่อหน้าท่ี 14./ ท้ังนี ้ 

รายละเอียด 
ปี 2564 (น าเสนอ) 
จ านวนเงิน (บาท) 

ปี 2563 
จ านวนเงิน (บาท) 

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1, 2, 3 รวม 1,050,000 1,050,000 

ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2,600,000 2,600,000 
รวมท้ังสิ้น 3,650,000 3,650,000 
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ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ / บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น  
นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง โดยมีค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 ดังนี้  บริษัท ซัคเซสมอร์       
บีอิ้งค์ แล็บบอราทอรี่ จ ากัด จ านวนเงิน 230,000 บาท บริษัท ซัคเซส สปิริต จ ากัด จ านวน 475,000 บาท และ 
บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จ ากัด จ านวน 470,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็น
จ านวนเงิน 4,825,000 บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น  ไม่มีการให้บริการอื่น
นอกเหนือจากการสอบบัญชี  และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยัง
ให้บริการไม่แล้วเสร็จ 

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดส านักงานเดียวกันก็ตาม 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดท างบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยได้ทันตามก าหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบและก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า 
 

นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความ
คิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้  ซึ่งไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

 ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 และก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564  

 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายวัลลภ  วิไลวรวิทย์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797  และ/หรือ  นางสาวจันทิรา  จันทราชัยโชติ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6326  
และ/หรือ  นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6523  และ/หรือ นายนันทวัฒน์  
ส ารวญหันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 แห่งส านักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 เฉพาะบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 
3,650,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมเป็นจ านวนเงิน  4,825,000 บาท ด้วยเสียง ดังนี ้
 

เห็นด้วย 367,574,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง   

บัตรเสีย 0 เสียง   
ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่  8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานท่ีประชุม ได้กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
อืน่ๆ เพื่อพิจารณา  

 
 

ต่อหน้าท่ี 15./ เมื่อไมม่ี   
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุม จึงกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทชุดนี้  ก ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  จากภาระที่ได้รับมอบหมายนี้  คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุมในวันนี ้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 

 
ปิดประชุมเวลา 16.35 น. 
 

นางธาริกา  ฐานณกรวัชร์  เลขานกุารบริษัท ผู้บันทึกการประชุม 
                                                       

 
ลงช่ือ ............................................................ ประธานกรรมการบรษิัท / ประธานที่ประชุม 

                                             (นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร)  
         
 
 


