
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 

ของ 

บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2560  

(“ที่ประชุม”) เมื่อท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาวิลเลี่ยน บี ชัน้ 8 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์  

คอนเวนชัน่ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบญุ ทําหน้าท่ีเป็นผู้ดําเนินการประชุม (“ผู้ดําเนินการประชุม”) กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น

และผู้ เข้าร่วมประชมุ และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบถงึข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัจํานวนทนุจดทะเบียนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัปิด

สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2560 กล่าวคือ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 72,500,000 บาท แบ่งออกเป็น 

725,000,000 หุ้น โดยมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 72,500,000 บาท เป็นหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยแล้วจํานวน 725,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ี

ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งตอ่ท่ีประชุมวา่ ในการประชุมรายงานวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดย

การมอบฉันทะ รวม 182 ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 583,650,028 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.5035 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้

ทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่กําหนดให้ต้องมีผู้ ถือหุ้น

และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 

และต้องมีหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ ผู้ดําเนินการประชุมได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ และท่ีปรึกษาท่ีเข้า

ร่วมประชมุ ดงันี ้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายปรีย์มน  ป่ินสกลุ   ประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ / 

      ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2. นายวิวฒัน์   กนกวฒันาวรรณ  รองประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการสรรหาและ 

      กําหนดคา่ตอบแทน 

3. นายพิเชษฐ  ภีมะโยธิน  กรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

      กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

4. ดร. ธรรมนญู  อานนัโทไทย  กรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ 

5. นายแมท่พั   ต.สวุรรณ   กรรมการบริษัทฯ  

6. นางสาวกลุพชัร์  กนกวฒันาวรรณ  กรรมการบริษัทฯ  

7. นายมิลล์   กนกวฒันาวรรณ  กรรมการบริษัทฯ 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายทรงพล  ทศันาเสถียร  ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิาร 

2. นางสาวอไุรวรรณ  สมานวงศ์  ผู้ อํานวยการฝ่ายผลติ 

3. นางสาวชไมพร  ตัง้กิตติสวุรรณ์  ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 

(1) นางสาวสมุาล ี รีวราบณัฑิต  หุ้นสว่นด้านการสอบบญัชี 

(2) นางสาวณฐันิช  เตชวรประเสริฐ   ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบบญัชี 

2. ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สาํนกังานกฎหมาย แคปปิตอล จํากดั 

นางสาวเยาวโรจน์   กลิน่บญุ   ทนายความหุ้นสว่น 

 ผู้ดําเนินการประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบั

คะแนนเสียง และก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบักิจการท่ีดี จึงได้ชีแ้จงวิธีการลงทะเบียนและ

วิธีการนบัคะแนนเสยีง ซึง่ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะต้องลงมติในแตล่ะวาระดงันี ้

1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่ 

โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด ให้ปฏิบตัิการลงคะแนน

เสยีงดงัตอ่ไปนี ้

ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนด้วย ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิด

ความโปร่งใสในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้น 

เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นแต่ละคน ต่อมติท่ีนําเสนอ สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรือ

งดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้น ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ จดัให้พร้อมลงลายมือช่ือ และยกมือให้เจ้าหน้าท่ี 

ไปเก็บบตัรลงคะแนน 

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด 

และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย สําหรับผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี ้ขอให้เก็บ 

บตัรลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ หลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้การลงมติในการประชุม

ครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมด

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  

หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และสว่นท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย สําหรับผู้ ท่ีออกเสียง

เห็นด้วยในวาระเหล่านี ้ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ หลงัเสร็จสิน้ 
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การประชุม ทัง้นี ้การลงมติในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั แต่ม ี

การเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือกํากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงท่ีมีอยู ่ 

5) บตัรคะแนนท่ีไมม่ีการลงคะแนนใด ๆ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสยีงให้ขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือกํากบัด้วยทกุครัง้ 

3. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุ หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระ

ออกเสยีง และกําหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ 

ผู้ รับมอบฉนัทะจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ 

 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ ถือหุ้ นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้คัสโตเดียนใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  

คราวเดียวกนัในแตล่ะวาระ โดยแยกเสยีงท่ีจะทําการลงคะแนนเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

4. การลงมติในวาระตา่ง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

การลงมติในวาระท่ี 2 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 วาระท่ี 6 วาระท่ี 8 และวาระท่ี 11 จะต้องได้รับการอนุมัต ิ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระท่ี 6 เป็นวาระ

พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ บริษัทฯ ได้จดั

ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล 

การลงมติในวาระท่ี 7 จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

การลงมติในวาระท่ี 9 และวาระท่ี 10 จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

5. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 35 (1) กําหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น 

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนโดยให้นบัหนึง่หุ้นเป็นเสยีงหนึง่ ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานใน

ท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ หรือไม่ จะนบัเฉพาะ

คะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดย 
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ในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นบัการออกเสียงดงักลา่วเป็นฐาน 

ในการนบัคะแนนเสยีง 

6. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไมอ่ยูใ่นห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิลงคะแนนได้  

โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชมุ 

7. คะแนนเสยีงของจํานวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชมุ ของผู้ ถือหุ้น

และผู้ รับมอบฉนัทะ ทําให้จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั 

8. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการนบัคะแนน บริษัทฯ ขอเชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน เข้าร่วมสงัเกตการณ์การ

นบัคะแนน นอกจากนี ้ขอเชิญตวัแทนจาก บริษัท สาํนกังานกฎหมาย แคปปิตอล จํากดั คอื นางสาวเกษมา 

แคล้วโยธา เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 

ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานในท่ีประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง

กบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีต้องการซกัถาม หรือแสดงความ

คิดเห็นกรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผู้ รับมอบฉนัทะ เพ่ิมเติมด้วยช่ือและนามสกุล

ของผู้มอบฉนัทะ ให้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทกุครัง้ 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายปรีย์มน ป่ินสกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทําหน้าท่ี

ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วเปิดการประชมุ และดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไมม่ ี

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมวา่ บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 ซึง่ได้

จดัให้มีการประชุมเมื่อวนัท่ี 6 ตลุาคม 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 1 (รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุ้น ครั้งที่ 1/2559) ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ ท่ี  1/2559 ซึ่ง ได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวัน ท่ี  6 ตุลาคม  2559  

โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอข้างต้น 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้แต่

ไมม่ีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชมุได้ขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ ท่ี 1/2559 โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
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เห็นด้วย 584,197,728 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน  

(3) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม 17 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพ่ิมขึน้ 

547,700 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 199 ราย 

รวมจํานวนหุ้นได้ 584,197,728 หุ้น 

วาระที่ 3  พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559 ต่อท่ีประชุม และประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการ

ดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2559 ไว้ในรายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) 

ซึง่มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจําปี 2559) ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ชี แ้จงให้ ท่ีประชุมทราบถึ งความเป็นมาและการเติบโตของบริษัทฯ  

นบัแต่เร่ิมดําเนินงานจนถึงปัจจุบนัได้ และรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 โดยสรุป กล่าวคือ ในปี 2559 

บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตค่อนข้างมาก โดยบริษัทฯ ได้เร่ิมดําเนินการใช้โรงงานแห่งใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งตัง้อยู่ในจงัหวดั

สมุทรสาคร และเร่ิมเปิดดําเนินการแบรนด์ใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ “เมโกริ” โดยเร่ิมเปิดดําเนินการ 2 สาขา 

ท่ีโครงการเดอะ คอมมอน ทองหลอ่ และสยามแสควร์ วนั นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้เปิดดําเนินการร้านอาฟเตอร์ ย ูเพ่ิมเติม 

ท่ีศนูย์การค้าเทอร์มินลั ซีคอน สแควร์ และเซ็นทรัล ป่ินเกล้า  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้แปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจํากัด เป็นบริษัทมหาชนจํากัด เพ่ือเตรียม 

ความพร้อมในการนําหุ้ นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาด

หลักทรัพย์ MAI”) นี ้และบริษัทฯ ได้เร่ิมดําเนินการก่อสร้างสาํนกังานใหญ่แห่งใหมข่องบริษัทฯ ซึง่เป็นศนูย์ฝึกอบรม และ

ศูนย์นิทรรศการ ทัง้นี ้ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้นําหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็น 

ครัง้แรก (IPO)  

นายแม่ทพั ต.สุวรรณ ได้อธิบายการดําเนินธุรกิจทัว่ไปของบริษัทฯ โดยอธิบายถึงรายได้หลกัของบริษัทฯ 

ประมาณร้อยละ 98.3 มาจากการขายสนิค้าให้แก่ผู้บริโภครายยอ่ย การทําธุรกิจบริการจดัเลีย้ง (Catering) และการผลิต

สินค้าตามแบบท่ีลูกค้ากําหนด (OEM) ร้อยละ 1.4 และจากการรายได้อ่ืน ๆ อีกร้อยละ 0.3 โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ 

ดําเนินการขายสินค้าภายใต้แบรนด์ “อาฟเตอร์ ย”ู จํานวน 20 สาขา โดยตัง้อยูใ่นกรุงเทพมหานคร จํานวน 18 สาขา และ
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ปริมณฑล จํานวน 2 สาขา และภายใต้แบรนด์ “เมโกริ” โดยในปี 2559 นี ้บริษัทฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงร้านอาฟเตอร์ ย ู

สาขาเดอะคริสตลั ปาร์ค เน่ืองจากเป็นสาขาท่ีเปิดดําเนินการมาระยะหนึง่แล้ว 

สําหรับธุรกิจการทําธุรกิจบริการจัดเลีย้ง (Catering) และการผลิตสินค้าตามแบบท่ีลูกค้ากําหนด 

(OEM) บริษัทฯ มีพนัธมิตรทางธุรกิจได้แก่ สายการบินไทยสไมล์ ซึง่เป็นลกูค้าของบริษัทฯ มาประมาณ 3 ปีแล้ว 

ทัง้นี ้รายได้ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตในยอดขายถึงร้อยละ 

47.5 โดยเป็นการเจริญเติบโตในปี 2558 ถึง 2559 ถึงร้อยละ 46.6 และสาํหรับรายได้เฉลีย่ของแตล่ะสาขาก็ยงัคงมีเพ่ิมขึน้

อยา่งตอ่เน่ือง 

นอกจากนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม บริษัทฯ จึงยงัได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ

สงัคมอยา่งตอ่เน่ือง 

อนึง่ บริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่การตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้ดําเนินการสมคัรเข้าร่วม

เป็นส่วนหนึ่งในภาคีเครือขายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เมื่อวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 เพ่ือร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็น 

แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โครงการนีด้ําเนินการโดย

ความร่วมมือของ 8 องค์กรชัน้นํา ได้แก่ สมาคมสง่เสริมสถาบนันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภา

อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้แต่

ไมม่ีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ 

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ สาํหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ เป็นผู้ นําเสนองบการเงินของบริษัทฯ สําหรับ 

รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุวา่ งบการเงินของบริษัทฯ สาํหรับ

รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 89-135 ท่ีได้ผ่านการรับรองจาก

ผู้สอบบญัชีแล้ว และผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  ซึง่ในงบการเงินของบริษัทฯ 

มีสาระสาํคญัโดยสรุปดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเป็นจํานวน 981.9 ล้านบาท และ 363.8 

ล้านบาท ตามลําดบั โดยสนิทรัพย์หลกัของบริษัทฯ ท่ีเป็นรายการสนิทรัพย์หมนุเวียนสว่นใหญ่ ได้แก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด และสินค้าคงเหลือ และรายการสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ส่วนใหญ่ ได้แก่ ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ทัง้นี ้

การเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเพ่ิมขึน้การเสนอขาย 

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) เป็นจํานวน 736.8 ล้านบาท และการลงทนุท่ีดิน 

อาคารและอปุกรณ์ เป็นจํานวนประมาณ 85 ล้านบาท ซึง่รวมถึง ของตกแตง่และอปุกรณ์ในการเปิดสาขาใหม ่งานระหวา่ง

ก่อสร้างจากการเร่ิมก่อสร้างสํานกังานใหญ่แห่งใหม่ ศูนย์กระจายสินค้า และศูนย์ฝึกอบรมท่ีเพ่ิงเร่ิมก่อสร้างในเดือน
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มิถนุายน 2559 และคาดวา่จะเสร็จภายในเดือน มิถนุายน 2560 นี ้สาํหรับหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 หนีส้นิสว่นใหญ่ของบริษัทฯ มีจํานวนหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 173.1 ล้านบาท และ 246.8 ล้านบาท ตามลาํดบั 

ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบุคคลทั่วไป เงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร ทัง้นี ้

การลดลงของหนีส้ินรวมโดยหลกัมาจากการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวพร้อมดอกเบีย้ ในส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้ นจํานวน 808.8 ล้านบาท และ 117 ล้านบาท 

ตามลาํดบั การเพ่ิมขึน้ของสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 691.9 ล้านบาท โดยหลกัมาจากสว่นเกินมลูคา่หุ้นซึง่บริษัทฯ ได้รับจาก

การเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) ซึ่งมีจํานวน 709.6 ล้านบาท กําไรสุทธิของ 

บริษัทฯ สําหรับปี 98.6 ล้านบาท และการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

ตามสดัสว่นจํานวน 18.5 ล้านบาท หกัด้วยการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2559 จํานวน 134.8 ล้านบาท 

สาํหรับงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดงันี ้

รายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขาย และรายได้อ่ืน โดยรายได้เกือบทัง้หมดเป็นรายได้ท่ีมาจากการขาย 

ทัง้จากร้านขนมหวานและจากการจดังานนอกสถานท่ีและการรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ 

รายได้จากการขายของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสําคัญจาก 414.3 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 606.4 ล้านบาท และ 

ในปี 2559 คิดเป็นอตัราเติบโตร้อยละ 46.4 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เน่ืองมาจากการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิมท่ีเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 7.7 ท่ีสง่ผลจากความนิยมท่ีมีตอ่เมนใูหม ่ซึง่ช่วยเพ่ิมฐานลกูค้าเป็นอยา่งดี และการขายจากจํานวนสาขาท่ีเพ่ิมขึน้

อยา่งมีนยัสาํคญัอีก 5 สาขา ทัง้นี ้บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนอีกเป็นจํานวน 2.0 ล้านบาท ในปี 2559 เพ่ิมขึน้จาก 0.6 ล้านบาท 

ในปีก่อนหน้า โดยรายได้หลกัมาจากการได้รับคืนค่าชดเชยความเสียหายจากการก่อสร้างล่าช้า นอกจากนี ้ต้นทุนขาย

ของบริษัทฯ ประกอบด้วย วตัถดุิบ บรรจุภณัฑ์ สินค้าสาํเร็จรูป วสัดแุละอปุกรณ์ต่าง ๆ เงินเดือนและค่าแรงของพนกังาน

ฝ่ายผลิต ค่าเสื่อมราคาของโรงงาน อุปกรณ์เคร่ืองครัวเคร่ืองใช้ และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีของฝ่ายผลิต ทัง้นี ้ 

ต้นทนุขายหลกักวา่ร้อยละ 80 เป็นวตัถดุิบ โดยต้นทนุขายได้เพ่ิมขึน้จาก 156.2 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 217.8 ล้านบาท 

ในปี 2559 ตามสดัสว่นรายได้จากการขายท่ีเพ่ิมขึน้ ดงันัน้ เมื่อเทียบอตัราต้นทนุขายต่อรายได้รวมจะอยู่ท่ีร้อยละ 35.8 

ซึง่ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.9 สว่นใหญ่มาจากการจดัการต้นทนุวตัถดุิบท่ีดีขึน้ เช่น มีการทบทวน (revise) ราคาและทํา

สญัญาซือ้ขายวตัถุดิบใหม่ทําให้ได้ต้นทุนท่ีเป็นวตัถุดิบตํ่าลง นอกจากนัน้ การออกเมนูใหม่ อย่าง คากิโกริ “มะม่วง”  

ซึ่งเป็นเมนูท่ีมีกําไรต่อหน่วยท่ีดี ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีทําให้อตัราต้นทุนขายต่อรายได้รวมดีขึน้เช่นกัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ  

มีค่าใช้จ่ายในการขายโดยหลกั ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนกังานประจําสาขา ค่าเช่าสถานท่ีของร้านอาฟเตอร์ ย ูและ 

ร้านเมโกริ คา่เช่าอปุกรณ์ คา่สาธารณปูโภค และคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการขาย เช่น คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย คา่เสือ่ม

ราคาสินทรัพย์ในสาขา สําหรับปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 178.5 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 56.3 ล้านบาท 

จากปี 2558 ท่ีมีคา่ใช้จ่ายอยูท่ี่ 122.2 ล้านบาท อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายตอ่รายได้รวม อยูท่ี่ร้อยละ 29.3 ของรายได้

รวม ซึ่งดีขึน้กว่าปีก่อนหน้าท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 29.4 โดยค่าใช้จ่ายหลกัท่ีลดลงเมื่อคิดเป็นสดัสว่นต่อรายได้รวมคือค่าใช้จ่าย

เก่ียวกบัสถานท่ีและอปุกรณ์ ทัง้นีเ้น่ืองจากบริษัทฯ มีอํานาจต่อรองมากขึน้ในการเจรจาตอ่รองการเช่าพืน้ท่ีของสาขาใหม่

และการต่ออายุสญัญาของสาขาเก่า ทําให้อตัราค่าเช่าต่อตารางเมตรโดยเฉลี่ยถูกลงกว่าท่ีผ่านมา สําหรับค่าใช้จ่าย 

ในการบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงานในสํานักงานใหญ่ เช่น เงินเดือนพนกังานสํานักงานใหญ่ ค่าใช้จ่าย

ส่วนกลางต่าง ๆ เช่น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา ค่าท่ีปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและ 

ค่าตดัจําหน่าย การขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาเช่าก่อนกําหนด และค่าใช้จ่ายในการบริหารอ่ืน ๆ เช่น ค่าเช่าอาคาร

สาํนกังาน โรงงาน และคลงัเก็บสินค้า คา่สาธารณปูโภค ค่าใช้จ่ายสํานกังานและเบ็ดเตล็ด คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัภาษีอากร 
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ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 84.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก 58.3 ล้านบาท ในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็น 

การเพ่ิมขึน้จากการจ้างพนกังานในสาํนกังานใหญ่เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึน้ตามสาขาและยอดขายท่ีเติบโตขึน้ 

อย่างไรก็ตาม อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหารตอ่รายได้รวม ได้ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 14.1 เป็น 

ร้อยละ 13.8 ในปี 2559 ซึ่งจะเห็นว่าอตัราสว่นจะใกล้เคียงกบัอตัราปีท่ีแล้วในขณะท่ียอดขายเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากบริษัทฯ 

สามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารเปรียบเทียบกบัยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้นีอ้ตัราสว่นค่าใช้จ่าย 

ในการบริหารต่อรายได้รวมหากไม่นบัค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่

ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัทฯ (ESOP) ดงักลา่วจะอยูท่ี่ร้อยละ 12.6 ซึง่ดีกวา่ปี 2558 ท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 13.1 (ไมน่บั

รวมขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาเช่าก่อนกําหนดของร้านไอศกรีมครัม จํานวน 4.08 ล้านบาทในปี 2558) สําหรับ

ค่าใช้จ่ายทางการเงินสําหรับปี 2559 และปี 2558 เท่ากับ 6.8 ล้านบาท และ 5.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.1 และ 

ร้อยละ 1.4 ของรายได้รวม ตามลําดบั โดยจํานวนคา่ใช้จ่ายทางการเงินท่ีเพ่ิมขึน้มาจาก เงินกู้ ระยะยาวจากธนาคารเพ่ือ

ใช้ในการซือ้ท่ีดินและก่อสร้างอาคารโรงงานและการซือ้อปุกรณ์ โดยมีอตัราดอกเบีย้อยู่ท่ี MLR-1/ปี และการเพ่ิมขึน้ของ

เงินกู้ จากบุคคลภายนอก ท่ีมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.0 ต่อปี โดยจากรายละเอียดข้างต้น ส่งผลให้กําไรสทุธิของกลุ่มบริษัทฯ  

เติบโตอยา่งก้าวกระโดดจาก 57.5 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 98.8 ล้านบาทในปี 2559 คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิท่ีเติบโตขึน้

จากร้อยละ 13.9 และ ร้อยละ 16.2 ตามลาํดบั 

นอกจากนี ้นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบตอ่ไปวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 

แห่ง พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) 

และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึง่กําหนดให้บริษัทฯ จะต้องจดัทํางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของทกุปี 

จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท สาํหรับ

รอบปีบัญชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยงบการเงินดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตของบริษัทฯ และผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกับ

วาระนี ้ซึง่ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซกัถามคําถาม และมีการตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัวาระนี ้โดยสรุป ดงันี ้

1.  คณุทรรศณี แสนสขุโสภา 

(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) 

ขอให้ชีแ้จงจํานวนกําไรของงบการเงินรวมเฉพาะบริษัทฯ จึงมียอดสงูกว่า 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ 

 นางสาวชไมพร ตัง้กิตติสวุรรณ์ 

(ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน) 

เน่ืองจากรายได้ท่ีแสดงในงบการเงินรวมนัน้จะต้องเป็นรายได้ท่ีตดัรายการ

ระหว่างกันออกแล้ว แต่ในงบการเงินรวมเฉพาะบริษัทฯ จะมีการแสดง

รายได้ซึ่งเป็นเงินปันผลของบริษัท ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม จํากัด ซึ่งเป็นบริษัท

ยอ่ยของบริษัทฯ รวมอยู่ด้วยประมาณ 4 ล้านบาท จึงทําให้รายได้ท่ีปรากฏ

ในงบการเงินรวมลดลงเน่ืองจากมีการตดัรายได้ของบริษัท ออร่ัม แอนด์ 

ออร่ัม จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ซึง่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัออก 

ทําให้รายได้ในงบการเงินรวมลดลงจากรายได้เฉพาะกิจการประมาณ  

4 ล้านบาท 
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2.  คณุทรรศณี แสนสขุโสภา 

(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) 

ขอให้ชีแ้จงจํานวนกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และกําไรขาดสทุธิท่ีแตกตา่งกนั 

 นางสาวชไมพร ตัง้กิตติสวุรรณ์ 

(ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน) 

เน่ืองจากกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีไม่ได้แสดงรายได้ท่ีไม่ผ่านงบ

กําไรขาดทนุ แต่กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จได้มีการรวมผลกําไรขาดทนุตามหลกั

คณิตศาตร์ประกนัภยั จํานวนประมาณ 147,500 บาท ทําให้กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จและกําไรขาดสทุธิแตกตา่งกนั 

3.  คณุจิราภรณ์ อมรภทัรศิลป์ 

(อาสาสมคัรพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น) 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะบริหารเงินท่ีได้รับมาจากการออกและเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (IPO) ในระหวา่งท่ียงัไมไ่ด้

นําเงินดงักลา่วไปลงทนุตามโครงการอยา่งไร 

 นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

บริษัทฯ มีแผนการดําเนินงานท่ีจะขยายสาขา 7-8 สาขา และนําไปลงทนุ

ศูนย์กระจายสินค้าและสํานักงานใหม่ อยู่ท่ีประมาณ 90-100 ล้านบาท  

ส่วนเงินท่ีเหลือจะนําไปลงทุนกับเคร่ืองจักรและระบบการผลิต รวมทัง้

สารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิการของบริษัทฯ ซึ่งจะลงทนุ

ในปี 2560 ประมาณ 35-40 ล้าน ปี 2561 ประมาณ 40 ล้าน ปี 2562 

ประมาณ 150 ล้าน โดยท่ีเมื่อรวมทัง้หมด รวมถึงการชําระคืนเงินกู้แผนการ

ใช้เงินจะมีประมาณ 712 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้นําเงินไปลงทนุ

ในหนว่ยลงทนุท่ีมีความเสีย่งตํ่าโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ แล้ว จึงเห็นว่าเป็นการลงทุนท่ีเกิดประโยชน์สงูสดุกบับริษัทฯ และ 

มีความเสีย่งท่ีตํ่ามาก ทําให้ไมม่ีการสญูเสยีเงินลงทนุดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

4.  คณุจารุวฒัน์ จึงทรัพย์ไพศาล 

(ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุด้วยตนเอง) 

สืบเน่ืองจากคําถามข้างต้น ตามท่ีกรรมการบริษัทฯ แจ้งว่าทางบริษัทฯ  

จะมีการขยายสาขาเพ่ิมอีก 7 สาขา ทางบริษัทฯ สามารถให้ข้อมลูได้หรือไม่

วา่แตล่ะสาขานัน้จะมีการเปิดในช่วงใด 

 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

บริษัทฯ ขอสงวนชีแ้จงเฉพาะสาขาท่ีดําเนินการแล้ว ได้แก่ สาขาอิมแพคอารี

นา ได้เปิดให้บริการไปแล้วในสองเดือนก่อนหน้าท่ีจะมีการประชุม สว่นอีก

สองสาขา คือ สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ และเอสพลานาด รัชดา ซึ่งอยู่ใน

ระหว่างการตกแต่ง นอกจากนี ้ยงัมีแผนการท่ีจะขยายสาขาพารากอนเพ่ือ

รองรับให้พอกบัความต้องการของลกูค้า สําหรับสาขาอ่ืน ๆ ทางบริษัทฯ ได้

มีแผนการดําเนินงานไว้แล้ว และอยู่ในพืน้ท่ีสีเขียวทัง้หมดแต่ทางบริษัทฯ 

ขอสวงนสิทธิท่ีจะยงัไม่เปิดเผยช่ือ เน่ืองจากอาจกระทบกับการตลาดของ

ทางบริษัทฯ 

5.  คณุจารุวฒัน์ จึงทรัพย์ไพศาล 

(ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุด้วยตนเอง) 

ขอให้ชีแ้จงเหตผุลท่ีบริษัทฯ เลอืกจะเปิดสาขาในโรงพยาบาลกรุงเทพ 

 นายแมท่พั ต.สวุรรณ เ น่ืองจากทางบริษัทฯ เล็ง เ ห็นโอกาสว่าผู้ ป่วยและผู้ ท่ีมา เยี่ ยมไ ข้ 

ในโรงพยาบาลกรุงเทพมีจํานวนมาก และลกูค้ากลุ่มดังกล่าว เป็นลกูค้า
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(กรรมการบริษัทฯ) กลุม่เดียวกับลกูค้าในสาขาปทมุวนั และสยามพารากอน ซึ่งนบัเป็นลกูค้า

กลุ่มสําคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเห็นว่าเป็นโอกาสท่ีดี ท่ีจะขยายสาขา

เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กบับริษัทฯ ตอ่ไป 

ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือ

ซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนีเ้พ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความคิดเห็นหรือข้อ

ซกัถามเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตังิบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2559 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 584,578,728 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน  

(3) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม 8 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพ่ิมขึน้ 

381,000 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 207 ราย 

รวมจํานวนหุ้นได้ 584,578,728 หุ้น 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรจากการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายปันผล 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด กําหนดให้ 

บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกําไรสทุธิสําหรับปีนัน้ ๆ  

ก็ตาม และบริษัทฯ ต้องสาํรองเงินตามกฎหมายในจํานวนไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดขาดทนุ

สะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทนุสํารองตามกฎหมายจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ  

มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิจากภายหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล 

และเงินสํารองต่าง ๆ ทกุประเภทตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว 

อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัความจําเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร 

นอกจากนี ้มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 45 กําหนดให้

บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 

หกัออกด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกวา่ทนุสาํรองนี ้จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ  

มีกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการทัง้สิน้ 99,094,739 บาท ดงันัน้ เพ่ือเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นตามนโยบาย
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การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจํานวน

ทัง้สิน้ไม่เกิน 92,900,000 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 93.75 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเป็นปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจํานวนทัง้สิน้ไมเ่กิน 92,900,000 บาท 

(2) ในการนี  ้บริษัทฯ ได้จ่ายเ งินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นแล้ว ตามท่ีท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 8/2559 ซึง่ได้จดัประชุมเมื่อวนัท่ี 7 ธันวาคม 2559 จากผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินภายในสําหรับผู้บริหาร (Management 

Account) สิน้สดุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ซึง่บริษัทฯ มีกําไรสะสมเป็นจํานวน 97,000,000 

บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึง่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 7 ธนัวาคม 

2559 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 78,400,000 บาท และได้ดําเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559  

(3) นอกจากนี ้ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าว บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกําไรเพ่ือเป็น

เงินทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,850,000 บาท ซึ่งทําให้เงินทนุสํารองของบริษัทฯ เป็น

จํานวน 7,250,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจํานวนท่ี

กฎหมายกําหนด 

(4) บริษัทฯ คงเหลอืการจ่ายปันผลสาํหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 อีกจํานวน

ไม่เกิน 14,500,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จึงเสนอให้ 

ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการจ่ายปันผลในส่วนท่ีเหลือดงักล่าว โดยแบ่งจ่ายเป็นหุ้นปันผล

และเงินปันผล ดงันี ้

(ก) การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น 

มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 

หุ้นปันผล รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 9,062,500 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผล

ในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นเดิมจากการคํานวณตาม

อตัราการจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่ว ให้จ่ายปันผลสาํหรับสว่นท่ีเป็นเศษของหุ้นเป็นเงิน

สดในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท แทนการจ่ายด้วยหุ้นปันผล และ 

(ข) การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0075 บาท หรือคิดเป็นจํานวนทัง้สิน้ไม่

เกิน 5,437,500 บาท 

ทัง้นี ้ปันผลทัง้ในสว่นท่ีเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ และสว่นท่ีเป็นเงินสด จะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย

ตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด โดยบริษัทฯ จะหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายสาํหรับปันผลท่ีจ่ายทัง้หมดจากปันผลในสว่นท่ีเป็นเงินสด  

โดยบริษัทฯ กําหนดให้วันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับปันผล 

(Record Date) และการกําหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับปันผล ตามมาตรา 225  
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แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 และกําหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้แต่

ไมม่ีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชมุประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัดิงันี ้ 

1. อนมุตัิการจ่ายเป็นปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 

31 ธันวาคม2559 เป็นจํานวนทัง้สิน้ไม่เกิน 92,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ

ทกุประการ 

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม 2559 เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 

78,400,000 บาท และการจดัสรรเงินกําไรเพ่ือเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายจํานวน 1,850,000 

บาท ซึ่งทําให้ทุนสํารองของบริษัทฯ เป็นจํานวน 7,250,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10  

ของทนุจดทะเบียน ซึง่ครบตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 

3. อนมุตัิการงดการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากทุนสํารอง

ตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่ง

ครบตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ และ 

4. อนมุตัิการจ่ายปันผลในสว่นท่ีเหลือ (ภายหลงัหกัจํานวนเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วแล้ว) 

อีกจํานวนไมเ่กิน 14,500,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท โดย

แบง่จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ 

ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 584,577,428 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 1,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน  

(3) ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเพ่ิม รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ

เข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 207 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,578,728 หุ้น 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการดําเนินกิจการท่ีดี กรรมการท่ีต้องออกจาก

ตําแหน่งตามวาระจะออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี ้ดงันัน้ ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายวิวฒัน์  

กนกวฒันาวรรณ รองประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุในระหวา่งการดําเนินการประชมุในวาระนี ้

นายวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ เรียนให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

จํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก

ตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  

ก็ให้กรรมการออกจากตําแหน่งโดยจํานวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ อาจได้รับเลอืกตัง้ 

เข้ามาดํารงตาํแหนง่เป็นกรรมการใหมไ่ด้ 

ทัง้นี ้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ของบริษัทฯ มกีรรมการท่ีจะต้องออกจากตาํแหนง่

ตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายปรีย์มน ป่ินสกลุ ตําแหนง่ ประธานกรรมการบริษัทฯ/กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ/  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

2. ดร. ธรรมนญู อานนัโทไทย ตําแหนง่ กรรมการบริษัทฯ/กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 

3. นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ ตําแหนง่ กรรมการบริษัทฯ 

โดยในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระ) ได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2560 แล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ ท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ 

ความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั และพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวข้อง และ

สาํหรับผู้ ท่ีจะดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการ

อิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากบัข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 (คํานิยามของกรรมการ

อิสระ) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความ

คิดเห็นหรือซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนีเ้พ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความ

คิดเห็นหรือข้อซกัถามเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเลือกตัง้ นายปรีย์มน ป่ินสกุล ดร. ธรรมนญู อานนัโทไทย และ 

นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ ให้ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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1. อนมุตัิการเลอืกตัง้ นายปรีย์มน ป่ินสกลุ เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 584,577,428 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 1,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน  

(3) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้ นมาลงทะเบียนเพ่ิม 1 ราย โดยมีจํานวนหุ้ นเพ่ิมขึน้ 400 หุ้ น รวมม ี

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 208 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 

584,579,128 หุ้น 

2. อนมุตัิการเลอืกตัง้ ดร.ธรรมนญู อานนัโทไทย เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 584,577,718 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 1,410 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน  

(3) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ 

เข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 208 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,579,128 หุ้น 

3. อนมุตัิการเลอืกตัง้ นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 584,577,718 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 1,410 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน  
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(3) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ 

เข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 208 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,579,128 หุ้น 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 

ประธานฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน รายงานตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบั

การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2560 วา่ ตาม มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท

มหาชนจํากัด และข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั  

เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิ ซึ่งอาจกําหนดเป็น

จํานวนแนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลง

ก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 

โดยในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม

ประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอตัราคา่ตอบแทนจากธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคยีง

กบับริษัทฯ ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รายไตรมาส 

ตาํแหน่ง ประจาํปี 2560 ประจาํปี 2559 

ประธานกรรมการบริษัทฯ 20,000 บาท/คน/ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ไตรมาส 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 10,000 บาท/คน/ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ไตรมาส 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไมม่ี ไมม่ี 

กรรมการอิสระ ไมม่ี ไมม่ี 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส 

ตาํแหน่ง ประจาํปี 2560 ประจาํปี 2559 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาท/คน/ไตรมาส 35,000 บาท/คน/ไตรมาส 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/คน/ไตรมาส 25,000 บาท/คน/ไตรมาส 

 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบั

วาระนี ้ซึง่ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซกัถามคาํถาม และมีการตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัวาระนี ้โดยสรุป ดงันี ้

1.  คณุจิราภรณ์ อมรภทัรศิลป์ 

(อาสาสมคัรพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น) 

ขอให้ ชี แ้จงว่านอกจากค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบาย 

ให้ค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน เช่น โบนัส หรือเบีย้ประชุมกรรมการด้วย
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หรือไม่ นอกจากนี ้สําหรับกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่งใน 

คราวเดียวกนั ทางบริษัทฯ มีรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

ท่ีดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่งอย่างไร และสําหรับคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน ทางบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับ

กรรมการดงักลา่วหรือไม ่

 นายปรีย์มน ป่ินสกลุ 

(ประธานกรรมการบริษัทฯ) 

บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน ยกเว้นค่าเบีย้ประชุมกรรมการ  

สว่นการจ่ายคา่ตอบแทนสาํหรับกรรมการท่ีดํารงตําแหนง่หลายตําแหนง่นัน้

ทางบริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการโดยการนําค่าตอบแทน 

ในแต่ละตําแหน่งมารวมกันและจ่ายค่าตอบนัน้ให้แก่กรรมการ สําหรับ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนัน้ทางบริษัทฯ ยังไม่มี 

การกําหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือ

ซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนีเ้พ่ิมเติมหรือไม ่ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีความคดิเห็นหรือข้อ

ซกัถามเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุลงมตใินวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของ

บริษัทฯ ประจําปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 528,577,428 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 

ไมเ่ห็นด้วย 300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

งดออกเสยีง 1,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

(3) ในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ 

เข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 208 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,579,128 หุ้น 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิเชษฐ ภีมโยธิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอ

รายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นายพิเชษฐ ภีมโยธิน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด  

ท่ีกําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปีนัน้ เห็นควร

เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั (“สํานักงาน อีวาย”) เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 
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เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีท่ีมีรายนามข้างต้น 

ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้สํานกังาน อีวาย แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอ่ืนของสํานกังาน อีวาย เข้าทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ แทนได้ 

1.นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3970 และ/หรือ 

2.นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5313 และ/หรือ 

3.นางพนูนารถ เผา่เจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5238  

ทัง้นี ้การพิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึง

คณุสมบตัิ ประสบการณ์การทํางานและค่าสอบบญัชีโดยเห็นว่า บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชี 

ท่ีมีความเป็นอิสระและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี โดยผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่านดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมี

สว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับ

บคุคลดงักลา่ว รวมทัง้คา่สอบบญัชีท่ีเสนอก็มีความสมเหตสุมผลกบัภาระงานของผู้สอบบญัชี 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ใน

จํานวน 1,580,000 บาท (รวมการตรวจสอบบริษัทออร่ัม แอนด์ ออร่ัม ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ) ทัง้นี ้คา่ตอบแทนใน

การสอบบญัชีข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอ่ืน ๆ (Non-Audit Services) 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความ

คิดเห็นหรือซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนีเ้พ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความ

คิดเห็นหรือข้อซกัถามเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 

2560 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอตอ่ทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 584,578,828 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 

ไมเ่ห็นด้วย 300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

งดออกเสยีง 1,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 

(3) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม 1 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพ่ิมขึน้ 

1,300 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 209 ราย รวม

จํานวนหุ้นได้ 584,580,428 หุ้น  

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการเพิ่ ม ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 9,062,500 บาท จาก 

ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 72,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 81,562,500 บาท  
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โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชมุเสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งต่อท่ีประะชุมว่า เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 9,062,500 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 72,500,000 

บาท เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 81,562,500 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จํานวนไมเ่กิน 90,625,000 

หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 3  

(แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4)) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความ

คิดเห็นหรือซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนีเ้พ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความ

คิดเห็นหรือข้อซกัถามเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 9,062,500 บาท จาก 

ทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 72,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 81,562,500 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท  

เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอต่อท่ีประชุมทกุประการ ด้วยคะแนนเสียง

ดงันี ้

เห็นด้วย 584,578,918 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 

ไมเ่ห็นด้วย 110 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 1,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(3) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเพ่ิม 1 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพ่ิมขึน้ 200 

หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 210 ราย รวมจํานวน

หุ้นได้ 584,580,628 หุ้น  

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชมุเสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผู้ดําเนินการประชุมชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึง

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เก่ียวกบัทนุของบริษัทฯ โดยให้ใช้

ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน  
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“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน   81,562,500 บาท (แปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่น

สองพนัห้าร้อยบาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น 815,625,000 หุ้น (แปดร้อยสิบห้า ล้านหกแสน 

สองหมื่นห้าพนัหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น (แปดร้อยสิบห้า ล้านหกแสน 

สองหมื่นห้าพนัหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ  -      หุ้น  ( - )” 

ทัง้นี ้มอบหมายให้บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคํา 

เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่นายทะเบียน 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความ

คิดเห็นหรือซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนีเ้พ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความ

คิดเห็นหรือข้อซกัถามเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เก่ียวกับทุนของ

บริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ 

ทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 584,565,218 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9974 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 15,410 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0026 
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หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 

(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(3) ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเพ่ิม รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ

เข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 210 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,580,628 หุ้น 

วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชมุเสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผู้ดําเนินการประชุมชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 

90,625,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการ

ผู้จดัการหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จดัการมีอํานาจในการพิจารณากําหนด

รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว เช่น (1) การกําหนดข้อกําหนดเง่ือนไขและ

รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว (2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสาร

และสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว รวมทัง้ดําเนินการต่าง ๆ อันเก่ียวเน่ืองกับ 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว และ (3) ลงนามในเอกสารคําขออนญุาตตา่ง ๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง

กบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดตอ่ และการยื่นคําขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อ

หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วข้างต้นได้ตามท่ี

เห็นสมควร โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความ

คิดเห็นหรือซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนีเ้พ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความ

คิดเห็นหรือข้อซกัถามเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดย

มีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 584,562,018 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9968 

ไมเ่ห็นด้วย 110 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 18,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0032 

หมายเหต ุ 

(1) การลงมติในวาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 
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(2) การลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(3) ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเพ่ิม รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ

เข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 210 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,580,628 หุ้น 

วาระที่ 12  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (หากมี) 

ผู้ดําเนินการประชมุแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ วาระการประชมุท่ีเสนอพิจารณาตามท่ีบริษัทฯ ได้กําหนด

ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ได้พิจารณาเสร็จสิน้แล้ว และได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดง 

ความคิดเห็นและซกัถามคําถาม โดยมีผู้ ถือหุ้นถามคําถามซึง่สามารถสรุปได้ ดงันี ้

1.  คณุทรรศณี แสนสขุโสภา 

(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) 

ขอให้ชีแ้จงกําลงัการผลิตของโรงงานของบริษัทฯ ในปัจจบุนั ว่ามีกําลงัการ

ผลิตเท่าไร และกําลงัการผลิตดงักลา่วจะสามารถรองรับการขยายสาขาได้

หรือไม่ และท่ีตัง้ของสถานท่ีท่ีใช้ผลิตสินค้าอยู่ใกล้เคียงกบัสาขาท่ีมีการส่ง

สนิค้าใช่หรือไม ่และแตล่ะสาขา ใช้ระยะเวลานานเทา่ไรจงึจะถึงจดุคุ้มทนุ 

 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

ปัจจบุนัโรงงานของบริษัทฯ ซึง่ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดัสมทุรสาครใช้พืน้ท่ีโรงงานชัน้ 

1 เพ่ือการผลิตเต็มท่ีทัง้หมด สว่นในปีนีท้างบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะขยาย

การผลิตไปยงัพืน้ท่ีชัน้ 2 ของโรงงานเพ่ือรองรับการผลิตท่ีเพ่ิมมากขึน้ แต่

ยงัไงก็ตาม กําลงัการผลิตของโรงงานท่ีมียงัเพียงพอกบัการผลิต เน่ืองจาก

ศกัยภาพการผลิตของโรงงานดงักลา่วสามารถรองรับสาขา ได้ถึง 40 สาขา

ขึน้ไป นอกจากนีท้างบริษัทฯ ได้ซือ้ท่ีดินในบริเวณเดียวกนัเพ่ือเตรียมขยาย

โรงงานไว้หากมีการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ตามการขนส่งสินค้าของทาง

บริษัทฯ ไม่จําเป็นต้องตัง้สาขาท่ีอยู่ใกล้กับโรงงานท่ีผลิตสินค้าเน่ืองจาก

วตัถดุิบท่ีผลิตสามารถขนสง่ไปท่ีไกล ๆ ได้ สว่นระยะเวลาท่ีจะถึงจุดคุ้มทนุ

ของแตล่ะสาขา จะอยูท่ี่ประมาณ 12-18 เดือน 

2.  คณุทรรศณี แสนสขุโสภา 

(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) 

ขอให้ชีแ้จงแผนการขยายกิจการของบริษัทฯ ในต่างประเทศ โดยการขาย 

แฟรนไชส์ 

 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาการดําเนินงานและแผนการดําเนินงาน

ดงักลา่ว 

3.  คณุทรรศณี แสนสขุโสภา 

(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) 

ขอให้ชีแ้จงการขยายช่องทางการจําหนา่ยสนิค้าของบริษัทฯ  

 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

ทางบริษัทฯ มีการขยายช่องทางท่ีจะขายสินค้าพวกคกุกี ้และสินค้าพร้อม

รับประทาน โดยอยู่ระหว่างการดําเนินการเพ่ือท่ีจะเอาสินค้าดงักล่าวไป

จําหนา่ยให้แก่ลกูค้าผา่นทางร้านสะดวกซือ้อีกช่องทางหนึง่ 

4.  คณุทรรศณี แสนสขุโสภา 

(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) 

ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้สว่นลดกบัผู้ ถือหุ้นหรือไม ่
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 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

ทางบริษัทฯ ไมม่ีนโยบายให้สว่นลดเพ่ือรักษามลูคา่ของแบรนด์ 

5.  คณุจารุวฒัน์ จงึทรัพย์ไพศาล 

(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีนโยบายการปรับขึน้ราคาของสินค้าหรือไม่ และ มี

นโยบายในการปรับขึน้ประมาณร้อยละเทา่ไร 

 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปรับราคาสินค้าเพ่ิมขึน้ในปื 2560 โดยจะปรับขึน้ไม่

เกินร้อยละ 5 จากราคาสนิค้าเดิม 

6.  คณุจารุวฒัน์ จึงทรัพย์ไพศาล 

(ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุด้วยตนเอง) 

เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจ เช่น อาฟเตอร์ ย ูและเมโกริ นอกจาก

ธุรกิจดงักลา่ว บริษัทฯ มีความคิดท่ีจะขยายธุรกิจเพ่ิมหรือไม ่

 นางสาวกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

บริษัทฯ มีความคิดท่ีจะทดลองสิง่ใหม ่ๆ อยูเ่สมอ โดยในปีนีท้างบริษัทฯ จะ

มีการเร่ิมดําเนินการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ ภายใต้แบรนด์ใหม่คือ After You 

Durian ท่ีศนูย์การค้าสยามพารากอนเพ่ือตอบรับความต้องการของลกูค้า 

7.  คณุจารุวฒัน์ จึงทรัพย์ไพศาล 

(ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุด้วยตนเอง) 

ขอให้ชีแ้จงถึงผลตอบรับของชานมไข่มุกของบริษัทฯ เป็นอย่างไรและ 

สง่ผลตอ่กําไรของบริษัทฯ อยา่งไร 

 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

ผลตอบรับของลกูค้ามีกระแสตอบรับท่ีดี โดยมีกําไรท่ีดี แต่ยอดขายยงัไมไ่ด้

ตามท่ีคาดหวงัมากเน่ืองจากราคาและมาตรฐานท่ีสงูกว่าชานมไข่มุกใน

ตลาดทัว่ไป 

8.  คณุจารุวฒัน์ จึงทรัพย์ไพศาล 

(ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุด้วยตนเอง) 

ทางบริษัทฯ มีแผนท่ีจะนําหุ้นสามญัของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือไม ่อยา่งไร 

 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

ทางบริษัทฯ ยงัไมไ่ด้มีแผนการดงักลา่ว 

9.  คณุประชา ดาํรงสทุธิพงศ์ 

(ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุด้วยตนเอง) 

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างท่ีจะขายใน After You Durian และบริษัทฯ 

หาวตัถดุิบหามาได้อยา่งไร 

 นางสาวกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ 

(กรรมการบริษัทฯ) 

ใน After You Durian จะมผีลติภณัฑ์ขึน้ช่ือของบริษัทฯ เช่น ฮนัน่ีโทสต์ หรือ 

นํา้แข็งใส ท่ีใช้ทเุรียนเป็นวตัถดุิบในการผลติ การท่ีบริษัทฯ ต้องแยกออกมา

เป็น After You Durian เน่ืองจากกลิ่นของทุเรียนอาจก่อให้เกิดการรบกวน 

ผู้ ท่ีไม่ได้ชอบทุเรียน นอกจากนี ้ในส่วนของทุเรียนท่ีเป็นวตัถุดิบหลกั บริษัทฯ  

มีแหล่งวตัถุดิบจากหลายจังหวัด โดยท่ีไม่ได้ใช้วัตถุดิบจากจังหวัดเดียว  

ทําให้มีความพร้อมในเร่ืองวัตถุดิบตลอดทัง้ปี นอกจากนี ้บริษัทฯ ยัง 

มีการแปรรูปทุเ รียนโดยการทําเป็นก้อน และแช่แข็งไว้ ทําให้บริษัทฯ  

จะมีวตัถดุิบท่ีใช้เป็นทเุรียนแปรรูปท่ีสามารถเก็บได้ทัง้ปี 
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เมื่อไมม่ีคําถามใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชุมและ

ปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 และปิดประชมุเวลา 12.15 น. 

 

ลงช่ือ ____________________________ 

 (นายปรีย์มน ป่ินสกลุ) 

ประธานท่ีประชมุ 

ลงช่ือ ____________________________ 

           (นางสาวชไมพร ตัง้กิตตสิวุรรณ์) 

                     เลขานกุารบริษัท 

ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
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