รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2560
ของ
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
บริ ษั ท อาฟเตอร์ ยู จํ า กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2560
(“ที่ ป ระชุ ม ”) เมื่ อที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ อ งพาวิล เลี่ย น บี ชัน้ 8 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิง ส์
คอนเวนชัน่ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุม
นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ทําหน้ าที่เป็ นผู้ดําเนินการประชุม (“ผู้ดําเนิ นการประชุม”) กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น
และผู้เข้ าร่วมประชุม และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับจํานวนทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันปิ ด
สมุด ทะเบี ย นผู้ถื อหุ้น เมื่ อวันที่ 23 มีนาคม 2560 กล่าวคือ บริ ษั ทฯ มีทุนจดทะเบี ยนทัง้ สิ ้น 72,500,000 บาท แบ่งออกเป็ น
725,000,000 หุ้น โดยมีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ ว 72,500,000 บาท เป็ นหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วจํานวน 725,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมรายงานว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดย
การมอบฉันทะ รวม 182 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 583,650,028 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 80.5035 ของหุ้นที่จําหน่ายได้
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึง่ กําหนดให้ ต้องมีผ้ ถู ือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุม ผู้ดําเนินการประชุมได้ กล่าวแนะนําคณะกรรมการบริ ษัทฯ และที่ปรึ กษาที่เข้ า
ร่วมประชุม ดังนี ้
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายปรี ย์มน

ปิ่ นสกุล

ประธานกรรมการบริ ษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

2.

นายวิวฒ
ั น์

กนกวัฒนาวรรณ

รองประธานกรรมการบริ ษัทฯ / กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

3.

นายพิเชษฐ

ภีมะโยธิน

กรรมการบริ ษัทฯ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

4.

ดร. ธรรมนูญ

อานันโทไทย

กรรมการบริ ษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ

5.

นายแม่ทพั

ต.สุวรรณ

กรรมการบริ ษัทฯ

6.

นางสาวกุลพัชร์

กนกวัฒนาวรรณ

กรรมการบริ ษัทฯ

7.

นายมิลล์

กนกวัฒนาวรรณ

กรรมการบริ ษัทฯ

324, 326 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250 โทร 02-318-4488 แฟกซ์ 02-318-0022
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ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.

นายทรงพล
นางสาวอุไรวรรณ
นางสาวชไมพร

ทัศนาเสถียร
สมานวงศ์
ตังกิ
้ ตติสวุ รรณ์

ผู้อํานวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
ผู้อํานวยการฝ่ ายผลิต
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษาที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

ผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
(1) นางสาวสุมาลี
รี วราบัณฑิต
(2) นางสาวณัฐนิช
เตชวรประเสริ ฐ

2.

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท สํานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จํากัด
นางสาวเยาวโรจน์
กลิน่ บุญ
ทนายความหุ้นส่วน

หุ้นส่วนด้ านการสอบบัญชี
ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบบัญชี

ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ใช้ ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับ
คะแนนเสียง และก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุม เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับกิจการที่ดี จึงได้ ชี ้แจงวิธีการลงทะเบียนและ
วิธีการนับคะแนนเสียง ซึง่ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้ องลงมติในแต่ละวาระดังนี ้
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่
โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบทีก่ ฎหมายกําหนด ให้ ปฏิบตั ิการลงคะแนน
เสียงดังต่อไปนี ้
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้ วย ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิด
ความโปร่งใสในการลงคะแนน
ในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ หากไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้น
เห็นชอบหรื อเห็นด้ วย ตามจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละคน ต่อมติที่นําเสนอ สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื อ
งดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริ ษัทฯ จัดให้ พร้ อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้ เจ้ าหน้ าที่
ไปเก็บบัตรลงคะแนน
ในการรวมผลคะแนน บริ ษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทังหมด
้
และส่วนที่เหลือจะถื อว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ เห็นด้ วย สําหรั บผู้ที่ออกเสียงเห็นด้ วยในวาระเหล่านี ้ ขอให้ เก็ บ
บัตรลงคะแนนไว้ ก่อน และส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ หลังเสร็ จสิ ้นการประชุม ทังนี
้ ้ การลงมติในการประชุม
ครัง้ นี ้ เป็ นการลงมติแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้ าร่ วมประชุมทังหมด
้
เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการรวมผลคะแนน บริ ษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงทังหมด
้
และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย สําหรับผู้ที่ออกเสียง
เห็นด้ วยในวาระเหล่านี ้ ขอให้ เก็บบัตรลงคะแนนไว้ ก่อน และส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ หลังเสร็ จสิ ้น
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การประชุม ทังนี
้ ้ การลงมติในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงมติแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มี
การเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมดเพื
้
่อให้ เกิดความโปร่งใส
การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่ องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกํากับ
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
5) บัตรคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใด ๆ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการแก้ ไขการออกเสียงให้ ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกํากับด้ วยทุกครัง้
3. กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุม หรื อมอบให้ กรรมการหรื อกรรมการอิสระ
ออกเสียง และกําหนดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ
ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ
กรณี ผ้ ูถื อหุ้นที่ทํ าหนัง สือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณี ของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้ คัสโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับ ฝากและดูแ ลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็ นด้ ว ย ไม่เห็ นด้ วย หรื อ งดออกเสีย ง
คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทําการลงคะแนนเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือ
4. การลงมติในวาระต่าง ๆ จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี ้
การลงมติ ใ นวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 8 และวาระที่ 11 จะต้ อ งได้ รั บ การอนุมัติ
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 6 เป็ นวาระ
พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ บริ ษัทฯ ได้ จดั
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังเป็
้ นรายบุคคล
การลงมติในวาระที่ 7 จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
การลงมติในวาระที่ 9 และวาระที่ 10 จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
5. ภายใต้ ข้อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 35 (1) กําหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นเสียงหนึง่ ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ดังนัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้ วยในวาระนัน้ ๆ หรื อไม่ จะนับเฉพาะ
คะแนนเสียง “เห็นด้ วย” และ “ไม่เห็นด้ วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดย
3

ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริ ษัทฯ จะไม่นบั การออกเสียงดังกล่าวเป็ นฐาน
ในการนับคะแนนเสียง
6. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยูใ่ นห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิลงคะแนนได้
โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนออกจากห้ องประชุม
7. คะแนนเสียงของจํานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้ าห้ องประชุม ของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ ทําให้ จํานวนผู้เข้ าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
8. เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการนับคะแนน บริ ษัทฯ ขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เข้ าร่วมสังเกตการณ์การ
นับคะแนน นอกจากนี ้ ขอเชิญตัวแทนจาก บริ ษัท สํานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จํากัด คือ นางสาวเกษมา
แคล้ วโยธา เข้ าร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
กับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม หรื อแสดงความ
คิดเห็นกรุ ณาแจ้ งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ เพิ่มเติมด้ วยชื่อและนามสกุล
ของผู้มอบฉันทะ ให้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นทุกครัง้
จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ เรี ยนเชิญ นายปรี ย์มน ปิ่ นสกุล ประธานกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่งทําหน้ าที่
ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานฯ แจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
- ไม่มี

หมายเหตุ

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2559

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ซึง่ ได้
จัดให้ มีการประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1 (รายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ื อ
หุ้น ครั้งที ่ 1/2559) ซึ่งได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
รั บ รองรายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2559 ซึ่ ง ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 6 ตุ ล าคม 2559
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้ างต้ น
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่
ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2559 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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เห็นด้ วย

584,197,728

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

หมายเหตุ

วาระที่ 3

(1)

การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย

(2)

การลงมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

(3)

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 17 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพิ่มขึน้
547,700 หุ้น รวมมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้นจํานวน 199 ราย
รวมจํานวนหุ้นได้ 584,197,728 หุ้น

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดผลการ
ดําเนิ นงานของบริ ษั ทฯ ประจํ าปี 2559 ต่อที่ ประชุม และประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ท่ี ประชุมทราบว่า บริ ษั ทฯ ได้ สรุ ปผลการ
ดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2559 ไว้ ในรายงานประจําปี 2559 ในรู ปแบบซีดีรอม (CD-ROM)
ซึง่ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 (รายงานประจํ าปี 2559) ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
นายแม่ ทั พ ต.สุ ว รรณ ชี แ้ จงให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ความเป็ นมาและการเติ บ โตของบริ ษั ท ฯ
นับแต่เริ่ มดําเนินงานจนถึงปั จจุบนั ได้ และรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2559 โดยสรุ ป กล่าวคือ ในปี 2559
บริ ษัทฯ มีการเจริ ญเติบโตค่อนข้ างมาก โดยบริ ษัทฯ ได้ เริ่ มดําเนินการใช้ โรงงานแห่งใหม่ของบริ ษัทฯ ซึ่งตังอยู
้ ่ในจังหวัด
สมุทรสาคร และเริ่ มเปิ ดดําเนินการแบรนด์ ใหม่ของบริ ษัทฯ ภายใต้ แบรนด์ “เมโกริ ” โดยเริ่ มเปิ ดดําเนินการ 2 สาขา
ที่โครงการเดอะ คอมมอน ทองหล่อ และสยามแสควร์ วัน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ เปิ ดดําเนินการร้ านอาฟเตอร์ ยู เพิ่มเติม
ที่ศนู ย์การค้ าเทอร์ มินลั ซีคอน สแควร์ และเซ็นทรัล ปิ่ นเกล้ า
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ แ ปรสภาพบริ ษั ท ฯ จากบริ ษั ท จํ า กัด เป็ น บริ ษั ท มหาชนจํ า กัด เพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้ อมในการนํ าหุ้นสามัญของบริ ษั ทฯ เข้ าเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ เอ็ ม เอ ไอ (“ตลาด
หลักทรัพย์ MAI”) นี ้ และบริ ษัทฯ ได้ เริ่ มดําเนินการก่อสร้ างสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นศูนย์ฝึกอบรม และ
ศูนย์ นิทรรศการ ทัง้ นี ้ ในเดือนธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ นําหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ น
ครัง้ แรก (IPO)
นายแม่ทพั ต.สุวรรณ ได้ อธิ บายการดําเนินธุรกิ จทัว่ ไปของบริ ษัทฯ โดยอธิ บายถึงรายได้ หลักของบริ ษัทฯ
ประมาณร้ อยละ 98.3 มาจากการขายสินค้ าให้ แก่ผ้ บู ริ โภครายย่อย การทําธุรกิจบริ การจัดเลี ้ยง (Catering) และการผลิต
สินค้ าตามแบบที่ ลูก ค้ า กํ า หนด (OEM) ร้ อยละ 1.4 และจากการรายได้ อื่น ๆ อี กร้ อยละ 0.3 โดยในปั จ จุบัน บริ ษัท ฯ
ดําเนินการขายสินค้ าภายใต้ แบรนด์ “อาฟเตอร์ ยู” จํานวน 20 สาขา โดยตังอยู
้ ใ่ นกรุ งเทพมหานคร จํานวน 18 สาขา และ
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ปริ มณฑล จํานวน 2 สาขา และภายใต้ แบรนด์ “เมโกริ ” โดยในปี 2559 นี ้ บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการปรับปรุ งร้ านอาฟเตอร์ ยู
สาขาเดอะคริ สตัล ปาร์ ค เนื่องจากเป็ นสาขาที่เปิ ดดําเนินการมาระยะหนึง่ แล้ ว
สําหรั บ ธุรกิ จการทํา ธุรกิ จบริ การจัดเลี ้ยง (Catering) และการผลิตสินค้ าตามแบบที่ลูกค้ า กํ าหนด
(OEM) บริ ษัทฯ มีพนั ธมิตรทางธุรกิจได้ แก่ สายการบินไทยสไมล์ ซึง่ เป็ นลูกค้ าของบริ ษัทฯ มาประมาณ 3 ปี แล้ ว
ทังนี
้ ้ รายได้ ของบริ ษัทฯ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ มีการเจริ ญเติบโตในยอดขายถึงร้ อยละ
47.5 โดยเป็ นการเจริ ญเติบโตในปี 2558 ถึง 2559 ถึงร้ อยละ 46.6 และสําหรับรายได้ เฉลีย่ ของแต่ละสาขาก็ยงั คงมีเพิ่มขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษัทฯ จึงยังได้ เข้ าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สังคมอย่างต่อเนื่อง
อนึง่ บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้ ดําเนินการสมัครเข้ าร่วม
เป็ นส่วนหนึ่งในภาคีเครื อขายต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เพื่อร่ วมประกาศเจตนารมณ์ เป็ น
แนวร่ วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต โครงการนีด้ ําเนินการโดย
ความร่วมมือของ 8 องค์กรชันนํ
้ า ได้ แก่ สมาคมส่งเสริ มสถาบันนกรรมการบริ ษัทไทย หอการค้ าไทย หอการค้ านานาชาติ
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่
ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
หมายเหตุ
วาระที่ 4

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปี บัญชี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมิ ลล์ กนกวัฒนาวรรณ เป็ น ผู้นํ า เสนองบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ สํา หรั บ
รอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับ
รอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 หน้ า 89-135 ที่ได้ ผ่านการรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีแล้ ว และผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริ ษัทฯ ซึง่ ในงบการเงินของบริ ษัทฯ
มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเป็ นจํานวน 981.9 ล้ านบาท และ 363.8
ล้ านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์หลักของบริ ษัทฯ ที่เป็ นรายการสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ ได้ แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด และสินค้ าคงเหลือ และรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ส่วนใหญ่ ได้ แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทังนี
้ ้
การเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากปั จจัยหลายประการ ได้ แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ ้นการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) เป็ นจํานวน 736.8 ล้ านบาท และการลงทุนที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ เป็ นจํานวนประมาณ 85 ล้ านบาท ซึง่ รวมถึง ของตกแต่งและอุปกรณ์ในการเปิ ดสาขาใหม่ งานระหว่าง
ก่อสร้ างจากการเริ่ มก่อสร้ างสํานักงานใหญ่ แห่งใหม่ ศูนย์ กระจายสินค้ า และศูนย์ฝึกอบรมที่เพิ่งเริ่ มก่อสร้ างในเดือน
6

มิถนุ ายน 2559 และคาดว่าจะเสร็ จภายในเดือน มิถนุ ายน 2560 นี ้ สําหรับหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่
31 ธันวาคม 2558 หนี ้สินส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ มีจํานวนหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 173.1 ล้ านบาท และ 246.8 ล้ านบาท ตามลําดับ
ประกอบด้ วย เจ้ าหนี ก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่ น เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลทั่ว ไป เงิ นกู้ยื มระยะยาวจากธนาคาร ทัง้ นี ้
การลดลงของหนี ้สินรวมโดยหลักมาจากการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวพร้ อมดอกเบี ้ย ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31
ธัน วาคม 2559 และวันที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษั ทฯ มีส่ว นของผู้ถื อหุ้นจํ า นวน 808.8 ล้ า นบาท และ 117 ล้ า นบาท
ตามลําดับ การเพิ่มขึ ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 691.9 ล้ านบาท โดยหลักมาจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นซึง่ บริ ษัทฯ ได้ รับจาก
การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ต่อ ประชาชนทั่ว ไปเป็ น ครั ง้ แรก (IPO) ซึ่ ง มี จํ า นวน 709.6 ล้ า นบาท กํ า ไรสุท ธิ ข อง
บริ ษัทฯ สําหรับปี 98.6 ล้ านบาท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนจํานวน 18.5 ล้ านบาท หักด้ วยการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี 2559 จํานวน 134.8 ล้ านบาท
สําหรับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี ้
รายได้ ของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย รายได้ จากการขาย และรายได้ อื่น โดยรายได้ เกือบทังหมดเป็
้
นรายได้ ที่มาจากการขาย
ทังจากร้
้
านขนมหวานและจากการจัดงานนอกสถานที่และการรับจ้ างผลิตสินค้ าภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ
รายได้ จากการขายของบริ ษัทฯ เพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสําคัญจาก 414.3 ล้ านบาท ในปี 2558 เป็ น 606.4 ล้ านบาท และ
ในปี 2559 คิดเป็ นอัตราเติบโตร้ อยละ 46.4 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิมที่เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 7.7 ที่สง่ ผลจากความนิยมที่มีตอ่ เมนูใหม่ ซึง่ ช่วยเพิ่มฐานลูกค้ าเป็ นอย่างดี และการขายจากจํานวนสาขาที่เพิ่มขึ ้น
อย่างมีนยั สําคัญอีก 5 สาขา ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีรายได้ อื่นอีกเป็ นจํานวน 2.0 ล้ านบาท ในปี 2559 เพิ่มขึ ้นจาก 0.6 ล้ านบาท
ในปี ก่อนหน้ า โดยรายได้ หลักมาจากการได้ รับคืนค่าชดเชยความเสียหายจากการก่อสร้ างล่าช้ า นอกจากนี ้ ต้ นทุนขาย
ของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย วัตถุดิบ บรรจุภณ
ั ฑ์ สินค้ าสําเร็ จรู ป วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ เงินเดือนและค่าแรงของพนักงาน
ฝ่ ายผลิต ค่า เสื่อ มราคาของโรงงาน อุป กรณ์ เครื่ อ งครั วเครื่ อ งใช้ และค่าใช้ จ่า ยเกี่ ย วกับ สถานที่ข องฝ่ ายผลิต ทัง้ นี ้
ต้ นทุนขายหลักกว่าร้ อยละ 80 เป็ นวัตถุดิบ โดยต้ นทุนขายได้ เพิ่มขึ ้นจาก 156.2 ล้ านบาท ในปี 2558 เป็ น 217.8 ล้ านบาท
ในปี 2559 ตามสัดส่วนรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้น ดังนัน้ เมื่อเทียบอัตราต้ นทุนขายต่อรายได้ รวมจะอยู่ที่ร้อยละ 35.8
ซึง่ ลดลงจากปี ก่อนร้ อยละ 1.9 ส่วนใหญ่มาจากการจัดการต้ นทุนวัตถุดิบที่ดีขึ ้น เช่น มีการทบทวน (revise) ราคาและทํา
สัญญาซือ้ ขายวัตถุดิบใหม่ทําให้ ได้ ต้นทุนที่เป็ นวัตถุดิบตํ่าลง นอกจากนัน้ การออกเมนูใหม่ อย่าง คากิโกริ “มะม่วง”
ซึ่งเป็ นเมนูที่มีกําไรต่อหน่วยที่ดี ก็ เป็ นส่วนหนึ่งที่ทําให้ อตั ราต้ นทุนขายต่อรายได้ รวมดีขึน้ เช่นกัน อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ
มีค่าใช้ จ่ายในการขายโดยหลัก ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายพนักงานประจําสาขา ค่าเช่าสถานที่ของร้ านอาฟเตอร์ ยู และ
ร้ านเมโกริ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ในการขาย เช่น ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย ค่าเสือ่ ม
ราคาสินทรัพย์ในสาขา สําหรับปี 2559 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขาย เท่ากับ 178.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 56.3 ล้ านบาท
จากปี 2558 ที่มีคา่ ใช้ จ่ายอยูท่ ี่ 122.2 ล้ านบาท อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายต่อรายได้ รวม อยูท่ ี่ร้อยละ 29.3 ของรายได้
รวม ซึ่งดีขึ ้นกว่าปี ก่อนหน้ าที่อยู่ที่ร้อยละ 29.4 โดยค่าใช้ จ่ายหลักที่ลดลงเมื่อคิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้ รวมคือค่าใช้ จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ ทังนี
้ ้เนื่องจากบริ ษัทฯ มีอํานาจต่อรองมากขึ ้นในการเจรจาต่อรองการเช่าพื ้นที่ของสาขาใหม่
และการต่ออายุสญ
ั ญาของสาขาเก่า ทําให้ อตั ราค่าเช่าต่อตารางเมตรโดยเฉลี่ยถูกลงกว่าที่ผ่านมา สําหรับค่าใช้ จ่าย
ในการบริ หาร ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายพนักงานในสํานักงานใหญ่ เช่น เงิ นเดือนพนักงานสํานักงานใหญ่ ค่าใช้ จ่าย
ส่ว นกลางต่า ง ๆ เช่ น ค่า ซ่อ มแซมบํ า รุ ง รั ก ษา ค่า ที่ ป รึ ก ษาและค่า ธรรมเนี ย มวิ ช าชี พ ค่า เสื่อ มราคาทรั พ ย์ สิน และ
ค่าตัดจําหน่าย การขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกําหนด และค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าอาคาร
สํานักงาน โรงงาน และคลังเก็บสินค้ า ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้ จ่ายสํานักงานและเบ็ดเตล็ด ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับภาษี อากร
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ซึ่งในปี 2559 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 84.2 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จาก 58.3 ล้ านบาท ในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็ น
การเพิ่มขึ ้นจากการจ้ างพนักงานในสํานักงานใหญ่เพื่อรองรับปริ มาณงานที่เพิ่มขึ ้นตามสาขาและยอดขายที่เติบโตขึ ้น
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารต่อรายได้ รวม ได้ ลดลงจากปี 2558 ร้ อยละ 14.1 เป็ น
ร้ อยละ 13.8 ในปี 2559 ซึ่งจะเห็นว่าอัตราส่วนจะใกล้ เคียงกับอัตราปี ที่แล้ วในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ ้น เนื่องจากบริ ษัทฯ
สามารถบริ หารค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเปรี ยบเทียบกับยอดขายได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ทังนี
้ ้อัตราส่วนค่าใช้ จ่าย
ในการบริ หารต่อรายได้ รวมหากไม่นบั ค่าใช้ จ่ายสําหรับโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่
ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทฯ (ESOP) ดังกล่าวจะอยูท่ ี่ร้อยละ 12.6 ซึง่ ดีกว่าปี 2558 ที่อยูท่ ี่ร้อยละ 13.1 (ไม่นบั
รวมขาดทุนจากการยกเลิกสัญ ญาเช่าก่ อนกํ าหนดของร้ านไอศกรี มครั ม จํ านวน 4.08 ล้ านบาทในปี 2558) สําหรั บ
ค่าใช้ จ่ ายทางการเงิ นสําหรั บปี 2559 และปี 2558 เท่ากับ 6.8 ล้ านบาท และ 5.7 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.1 และ
ร้ อยละ 1.4 ของรายได้ รวม ตามลําดับ โดยจํานวนค่าใช้ จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึ ้นมาจาก เงินกู้ระยะยาวจากธนาคารเพื่อ
ใช้ ในการซื ้อที่ดินและก่อสร้ างอาคารโรงงานและการซื ้ออุปกรณ์ โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยอยู่ที่ MLR-1/ปี และการเพิ่มขึ ้นของ
เงิ นกู้จากบุคคลภายนอก ที่มีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.0 ต่อปี โดยจากรายละเอียดข้ างต้ น ส่งผลให้ กําไรสุทธิ ของกลุ่มบริ ษัทฯ
เติบโตอย่างก้ าวกระโดดจาก 57.5 ล้ านบาทในปี 2558 เป็ น 98.8 ล้ านบาทในปี 2559 คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิที่เติบโตขึ ้น
จากร้ อยละ 13.9 และ ร้ อยละ 16.2 ตามลําดับ
นอกจากนี ้ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบต่อไปว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112
แห่ง พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด”)
และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 39 ซึง่ กําหนดให้ บริ ษัทฯ จะต้ องจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชี เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ของทุกปี
จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท สําหรับ
รอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริ ษัทฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับ
วาระนี ้ ซึง่ ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความเห็นและซักถามคําถาม และมีการตอบคําถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยสรุป ดังนี ้
1.

คุณทรรศณี แสนสุขโสภา
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง)

ขอให้ ชี ้แจงจํานวนกําไรของงบการเงินรวมเฉพาะบริ ษัทฯ จึงมียอดสูงกว่า
งบการเงินรวมของบริ ษัทฯ

นางสาวชไมพร ตังกิ
้ ตติสวุ รรณ์
(ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน)

เนื่องจากรายได้ ที่แสดงในงบการเงินรวมนันจะต้
้
องเป็ นรายได้ ที่ตดั รายการ
ระหว่า งกัน ออกแล้ ว แต่ใ นงบการเงิ นรวมเฉพาะบริ ษั ทฯ จะมีก ารแสดง
รายได้ ซึ่งเป็ นเงินปั นผลของบริ ษัท ออรั่ม แอนด์ ออรั่ม จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ย่อยของบริ ษัทฯ รวมอยู่ด้วยประมาณ 4 ล้ านบาท จึงทําให้ รายได้ ที่ปรากฏ
ในงบการเงินรวมลดลงเนื่องจากมีการตัดรายได้ ของบริ ษัท ออรั่ ม แอนด์
ออรั่ม จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันออก
ทํา ให้ ร ายได้ ใ นงบการเงิ น รวมลดลงจากรายได้ เ ฉพาะกิ จ การประมาณ
4 ล้ านบาท
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2.

3.

4.

5.

คุณทรรศณี แสนสุขโสภา
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง)

ขอให้ ชี ้แจงจํานวนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และกําไรขาดสุทธิที่แตกต่างกัน

นางสาวชไมพร ตังกิ
้ ตติสวุ รรณ์
(ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน)

เนื่องจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี ไม่ได้ แสดงรายได้ ที่ไม่ผ่านงบ
กําไรขาดทุน แต่กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้ มีการรวมผลกําไรขาดทุนตามหลัก
คณิตศาตร์ ประกันภัย จํานวนประมาณ 147,500 บาท ทําให้ กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จและกําไรขาดสุทธิแตกต่างกัน

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะบริ หารเงินที่ได้ รับมาจากการออกและเสนอขายหุ้น
(อาสาสมัครพิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น) สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป (IPO) ในระหว่างที่ยงั ไม่ได้
นําเงินดังกล่าวไปลงทุนตามโครงการอย่างไร
นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ
(กรรมการบริ ษัทฯ)

บริ ษัทฯ มีแผนการดําเนินงานที่จะขยายสาขา 7-8 สาขา และนําไปลงทุน
ศูนย์ กระจายสินค้ า และสํา นัก งานใหม่ อยู่ที่ ประมาณ 90-100 ล้ านบาท
ส่ว นเงิ น ที่ เ หลือ จะนํ า ไปลงทุน กับ เครื่ อ งจักรและระบบการผลิต รวมทัง้
สารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิการของบริ ษัทฯ ซึ่งจะลงทุน
ในปี 2560 ประมาณ 35-40 ล้ า น ปี 2561 ประมาณ 40 ล้ า น ปี 2562
ประมาณ 150 ล้ าน โดยที่เมื่อรวมทังหมด
้
รวมถึงการชําระคืนเงินกู้แผนการ
ใช้ เงินจะมีประมาณ 712 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ นําเงินไปลงทุน
ในหน่วยลงทุนที่มีความเสีย่ งตํ่าโดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ แล้ ว จึงเห็นว่าเป็ นการลงทุนที่เกิดประโยชน์สงู สุดกับบริ ษัทฯ และ
มีความเสีย่ งที่ตํ่ามาก ทําให้ ไม่มีการสูญเสียเงินลงทุนดังกล่าวแต่อย่างใด

คุณจารุวฒ
ั น์ จึงทรัพย์ไพศาล
(ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมด้ วยตนเอง)

สืบเนื่องจากคําถามข้ างต้ น ตามที่ กรรมการบริ ษัท ฯ แจ้ งว่าทางบริ ษัท ฯ
จะมีการขยายสาขาเพิ่มอีก 7 สาขา ทางบริ ษัทฯ สามารถให้ ข้อมูลได้ หรื อไม่
ว่าแต่ละสาขานันจะมี
้ การเปิ ดในช่วงใด

นายแม่ทพั ต.สุวรรณ
(กรรมการบริ ษัทฯ)

บริ ษัทฯ ขอสงวนชี ้แจงเฉพาะสาขาที่ดําเนินการแล้ ว ได้ แก่ สาขาอิมแพคอารี
นา ได้ เปิ ดให้ บริ การไปแล้ วในสองเดือนก่อนหน้ าที่จะมีการประชุม ส่วนอีก
สองสาขา คือ สาขาโรงพยาบาลกรุ งเทพ และเอสพลานาด รัชดา ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการตกแต่ง นอกจากนี ้ ยังมีแผนการที่จะขยายสาขาพารากอนเพื่อ
รองรับให้ พอกับความต้ องการของลูกค้ า สําหรับสาขาอื่น ๆ ทางบริ ษัทฯ ได้
มีแผนการดําเนินงานไว้ แล้ ว และอยู่ในพื ้นที่สีเขียวทังหมดแต่
้
ทางบริ ษัทฯ
ขอสวงนสิทธิ ที่จะยังไม่เปิ ดเผยชื่อ เนื่องจากอาจกระทบกับการตลาดของ
ทางบริ ษัทฯ

คุณจารุวฒ
ั น์ จึงทรัพย์ไพศาล
(ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมด้ วยตนเอง)

ขอให้ ชี ้แจงเหตุผลทีบ่ ริ ษัทฯ เลือกจะเปิ ดสาขาในโรงพยาบาลกรุงเทพ

นายแม่ทพั ต.สุวรรณ

เนื่ อ งจากทางบริ ษั ท ฯ เล็ ง เห็ น โอกาสว่ า ผู้ ป่ วยและผู้ ที่ ม าเยี่ ย มไข้
ในโรงพยาบาลกรุ งเทพมีจํานวนมาก และลูกค้ ากลุ่มดังกล่าว เป็ นลูกค้ า
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(กรรมการบริ ษัทฯ)

กลุม่ เดียวกับลูกค้ าในสาขาปทุมวัน และสยามพารากอน ซึ่งนับเป็ นลูกค้ า
กลุ่มสําคัญของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงเห็นว่าเป็ นโอกาสที่ดี ที่จะขยายสาขา
เพื่อเพิ่มยอดขายให้ กบั บริ ษัทฯ ต่อไป

ผู้ดําเนินการประชุมได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้ องการแสดงความคิดเห็นหรื อ
ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้เพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีความคิดเห็นหรื อข้ อ
ซักถามเพิ่มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั งิ บการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

584,578,728

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

หมายเหตุ

วาระที่ 5

(1)

การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย

(2)

การลงมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

(3)

ในวาระนีม้ ีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 8 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพิ่มขึน้
381,000 หุ้น รวมมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้นจํานวน 207 ราย
รวมจํานวนหุ้นได้ 584,578,728 หุ้น

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปี บัญชี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ ายปั นผล

ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุม ทราบว่า ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํ ากัด กํ าหนดให้
บริ ษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ หากบริ ษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ ว่าบริ ษัทฯ จะมีกําไรสุทธิ สําหรับปี นนั ้ ๆ
ก็ตาม และบริ ษัทฯ ต้ องสํารองเงินตามกฎหมายในจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้ วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสํารองตามกฎหมายจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริ ษัทฯ
มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากภายหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
และเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ บั ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นสมควร
นอกจากนี ้ มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 45 กําหนดให้
บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองของบริ ษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี
หักออกด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้ จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
จากผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ สํ า หรั บ รอบปี บัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 บริ ษั ท ฯ
มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการทังสิ
้ ้น 99,094,739 บาท ดังนัน้ เพื่อเป็ นการให้ ผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นตามนโยบาย
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การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นจํานวน
ทังสิ
้ ้นไม่เกิน 92,900,000 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 93.75 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี เงินได้ ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1)

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเป็ นปั นผลจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรั บรอบปี บัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวนทังสิ
้ ้นไม่เกิน 92,900,000 บาท

(2)

ในการนี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นแล้ ว ตามที่ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2559 ซึง่ ได้ จดั ประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 จากผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ โดยอ้ างอิงจากงบการเงิ นภายในสําหรับผู้บริ หาร (Management
Account) สิ ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึง่ บริ ษัทฯ มีกําไรสะสมเป็ นจํานวน 97,000,000
บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 7 ธันวาคม
2559 รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 78,400,000 บาท และได้ ดําเนินการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559

(3)

นอกจากนี ้ ในการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ จัดสรรเงินกํ าไรเพื่อเป็ น
เงินทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,850,000 บาท ซึ่งทําให้ เงินทุนสํารองของบริ ษัทฯ เป็ น
จํานวน 7,250,000 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจํานวนที่
กฎหมายกําหนด

(4)

บริ ษัทฯ คงเหลือการจ่ายปั นผลสําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อีกจํานวน
ไม่เกิ น 14,500,000 บาท หรื อคิดเป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จึงเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายปั นผลในส่วนที่เหลือดังกล่าว โดยแบ่งจ่ายเป็ นหุ้นปั นผล
และเงินปั นผล ดังนี ้

(ก)

การจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิ น 90,625,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1
หุ้นปั นผล รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้นไม่เกิน 9,062,500 บาท หรื อคิดเป็ นการจ่ายปั นผล
ในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นเดิมจากการคํานวณตาม
อัตราการจ่ายหุ้นปั นผลดังกล่าว ให้ จ่ายปั นผลสําหรับส่วนที่เป็ นเศษของหุ้นเป็ นเงิน
สดในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท แทนการจ่ายด้ วยหุ้นปั นผล และ

(ข)

การจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนทังสิ
้ ้นไม่
เกิน 5,437,500 บาท

ทังนี
้ ้ ปั นผลทังในส่
้ วนที่เป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ และส่วนที่เป็ นเงินสด จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด โดยบริ ษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสําหรับปั นผลที่จ่ายทังหมดจากปั
้
นผลในส่วนที่เป็ นเงินสด
โดยบริ ษัทฯ กํ าหนดให้ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็ นวันกํ าหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับปั นผล
(Record Date) และการกํ าหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับปั นผล ตามมาตรา 225
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แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และกําหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่
ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ดิ งั นี ้
1.

อนุมตั ิการจ่ายเป็ นปั นผลจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม2559 เป็ นจํานวนทังสิ
้ ้นไม่เกิน 92,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ทุกประการ

2.

รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวนรวมทังสิ
้ ้น
78,400,000 บาท และการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,850,000
บาท ซึ่งทําให้ ทุนสํา รองของบริ ษั ทฯ เป็ นจํ า นวน 7,250,000 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน ซึง่ ครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด

3.

อนุมตั ิการงดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสํารอง
ตามกฎหมายของบริ ษัทฯ มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ซึ่ง
ครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และ

4.

อนุมตั ิการจ่ายปั นผลในส่วนที่เหลือ (ภายหลังหักจํานวนเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ ว)
อีกจํานวนไม่เกิน 14,500,000 บาท หรื อคิดเป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท โดย
แบ่งจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลและเงินปั นผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

584,577,428

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9998

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

1,300

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
หมายเหตุ
(1)

การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย

(2)

การลงมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

(3)

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เข้ าประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้นจํานวน 207 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,578,728 หุ้น
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการต้ องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการดํ าเนินกิ จการที่ดี กรรมการที่ต้ องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจะออกจากห้ องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี ้ ดังนัน้ ประธานฯ จึงได้ มอบหมายให้ นายวิวฒ
ั น์
กนกวัฒนาวรรณ รองประธานกรรมการบริ ษัทฯ ทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมในระหว่างการดําเนินการประชุมในวาระนี ้
นายวิวฒ
ั น์ กนกวัฒนาวรรณ เรี ยนให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน
จํากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจาก
ตําแหน่งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด ถ้ าจํ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งโดยจํานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกตัง้
เข้ ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ได้
ทังนี
้ ้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ของบริ ษัทฯ มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1.

นายปรี ย์มน

ปิ่ นสกุล

ตําแหน่ง

ประธานกรรมการบริ ษัทฯ/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

2.

ดร. ธรรมนูญ

อานันโทไทย

ตําแหน่ง

กรรมการบริษัทฯ/กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ

3.

นายมิลล์

กนกวัฒนาวรรณ ตําแหน่ง

กรรมการบริษัทฯ

โดยในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ) ได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
2560 แล้ ว เห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้ องออกจากตําแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ ย วชาญอัน เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนมี คุณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้ อ งห้ า ม
ตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง และ
สําหรับผู้ที่จะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ ก็เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติความเป็ นกรรมการอิสระครบถ้ วนตามนิยามกรรมการ
อิสระของบริ ษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 (คํ านิ ยามของกรรมการ
อิ สระ) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้ องการแสดงความ
คิดเห็นหรื อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนีเ้ พิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีความ
คิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการเลือกตัง้ นายปรี ย์มน ปิ่ นสกุล ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย และ
นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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1. อนุมตั ิการเลือกตัง้ นายปรี ย์มน ปิ่ นสกุล เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

584,577,428

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9998

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

1,300

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
หมายเหตุ
(1)

การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย

(2)

การลงมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

(3)

ในวาระนี ม้ ี ผ้ ูถื อ หุ้ นมาลงทะเบี ย นเพิ่ ม 1 ราย โดยมี จํ า นวนหุ้น เพิ่ ม ขึ น้ 400 หุ้น รวมมี
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้นจํานวน 208 ราย รวมจํานวนหุ้นได้
584,579,128 หุ้น

2. อนุมตั ิการเลือกตัง้ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

584,577,718

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9998

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

1,410

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
หมายเหตุ
(1)

การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย

(2)

การลงมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

(3)

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เข้ าประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้นจํานวน 208 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,579,128 หุ้น

3. อนุมตั ิการเลือกตัง้ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

584,577,718

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9998

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

1,410

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
หมายเหตุ
(1)

การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย

(2)

การลงมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
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(3)
วาระที่ 7

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เข้ าประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้นจํานวน 208 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,579,128 หุ้น

พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560

ประธานฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ
การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2560 ว่า ตาม มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัท
มหาชนจํากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กําหนดว่า กรรมการมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทฯ ในรู ปของเงินรางวัล
เบี ้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิ ซึ่งอาจกําหนดเป็ น
จํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดเป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง
ก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัทฯ
โดยในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริ ษัทฯ ภาระหน้ าที่และความรั บผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้ เคียง
กับบริ ษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รายไตรมาส
ตําแหน่ ง

ประจําปี 2560

ประจําปี 2559

ประธานกรรมการบริ ษัทฯ

20,000 บาท/คน/ไตรมาส

10,000 บาท/คน/ไตรมาส

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารของบริษัทฯ

10,000 บาท/คน/ไตรมาส

10,000 บาท/คน/ไตรมาส

กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร

ไม่มี

ไม่มี

กรรมการอิสระ

ไม่มี

ไม่มี

ประจําปี 2560

ประจําปี 2559

ประธานกรรมการตรวจสอบ

35,000 บาท/คน/ไตรมาส

35,000 บาท/คน/ไตรมาส

กรรมการตรวจสอบ

25,000 บาท/คน/ไตรมาส

25,000 บาท/คน/ไตรมาส

ค่ าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส
ตําแหน่ ง

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามทีเ่ กี่ยวกับ
วาระนี ้ ซึง่ ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความเห็นและซักถามคําถาม และมีการตอบคําถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยสรุป ดังนี ้
1.

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์
ขอให้ ชี แ้ จงว่ า นอกจากค่ า ตอบแทนกรรมการ บริ ษั ท ฯ มี น โยบาย
(อาสาสมัครพิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น) ให้ ค่า ตอบแทนในรู ป แบบอื่ น เช่น โบนัส หรื อ เบี ย้ ประชุม กรรมการด้ ว ย
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หรื อ ไม่ นอกจากนี ้ สํ า หรั บ กรรมการที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง หลายตํ า แหน่ ง ใน
คราวเดียวกัน ทางบริ ษัทฯ มีรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ
ที่ดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่งอย่างไร และสําหรับคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน ทางบริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ กับ
กรรมการดังกล่าวหรื อไม่
นายปรี ย์มน ปิ่ นสกุล
(ประธานกรรมการบริษัทฯ)

บริ ษั ท ฯ ไม่มี ค่า ตอบแทนในรู ป แบบอื่ น ยกเว้ น ค่า เบี ย้ ประชุม กรรมการ
ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที่ดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่งนัน้
ทางบริ ษัทฯ จะจ่ ายค่าตอบแทนให้ แก่ก รรมการโดยการนํา ค่าตอบแทน
ในแต่ล ะตํ าแหน่งมารวมกัน และจ่ ายค่าตอบนัน้ ให้ แก่ กรรมการ สํา หรั บ
คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทนนัน้ ทางบริ ษั ท ฯ ยัง ไม่ มี
การกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ผู้ดําเนินการประชุมได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้ องการแสดงความคิดเห็นหรื อ
ซักถามในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้ องกับวาระนี ้เพิม่ เติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีความคิดเห็นหรื อข้ อ
ซักถามเพิม่ เติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริ ษัทฯ ประจําปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

528,577,428

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9997

ไม่เห็นด้ วย

300

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

งดออกเสียง

1,400

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

หมายเหตุ

วาระที่ 8

(1)

การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย

(2)

การลงมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

(3)

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เข้ าประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้นจํานวน 208 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,579,128 หุ้น

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิ เ ชษฐ ภี ม โยธิ น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ น ผู้เ สนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม
นายพิ เ ชษฐ ภี ม โยธิ น ชี แ้ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ตามมาตรา 120 แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด
ที่กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี นนั ้ เห็นควร
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (“สํานักงาน อีวาย”) เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้
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เป็ นผู้ทํา การตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงิ น ของบริ ษัท ฯ และในกรณี ที่ผ้ ูส อบบัญ ชี ที่ มี รายนามข้ างต้ น
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ สํานักงาน อีวาย แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอื่นของสํานักงาน อีวาย เข้ าทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ แทนได้
1.นางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 และ/หรื อ

2.นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรื อ

3.นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238

ทังนี
้ ้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560 ข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึง
คุณสมบัติ ประสบการณ์การทํางานและค่าสอบบัญชีโดยเห็นว่า บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชี
ที่มีความเป็ นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมี
ส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าว รวมทังค่
้ าสอบบัญชีที่เสนอก็มีความสมเหตุสมผลกับภาระงานของผู้สอบบัญชี
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ขอเสนอให้ ที่ ประชุมพิ จารณากํ า หนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ข องบริ ษัท ฯ ใน
จํานวน 1,580,000 บาท (รวมการตรวจสอบบริ ษัทออรั่ม แอนด์ ออรั่ม ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ) ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนใน
การสอบบัญชีข้างต้ น ไม่รวมค่าบริ การอื่น ๆ (Non-Audit Services)
จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ สอบถามว่ามีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้ องการแสดงความ
คิดเห็นหรื อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนีเ้ พิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีความ
คิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี
2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

584,578,828

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9997

ไม่เห็นด้ วย

300

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

งดออกเสียง

1,300

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

หมายเหตุ

วาระที่ 9

(1)

การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย

(2)

การลงมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

(3)

ในวาระนีม้ ีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพิ่มขึน้
1,300 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้นจํานวน 209 ราย รวม
จํานวนหุ้นได้ 584,580,428 หุ้น

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ มทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน 9,062,500 บาท จาก
ทุ นจดทะเบีย นเดิมจํานวน 72,500,000 บาท เป็ นทุ นจดทะเบียนจํา นวน 81,562,500 บาท
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โดยการออกหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุ นของบริ ษั ทฯ จํา นวนไม่ เกิ น 90,625,000 หุ้ น มูล ค่ าที่ ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปั นผลของบริษัทฯ
ประธานฯ มอบหมายให้ ผ้ ดู ําเนินการประชุมเสนอรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งต่อที่ประะชุมว่า เพื่อรองรั บการจ่ายหุ้นปั นผล จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 9,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 72,500,000
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 81,562,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 90,625,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
(แบบรายงานการเพิ่ มทุน (F53-4)) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ สอบถามว่ามีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้ องการแสดงความ
คิดเห็นหรื อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนีเ้ พิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีความ
คิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 9,062,500 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 72,500,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 81,562,500 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จํ านวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
เห็นด้ วย

584,578,918

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9997

ไม่เห็นด้ วย

110

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียง

1,600

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0003

หมายเหตุ

วาระที่ 10

(1)

การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย

(2)

การลงมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํ านวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

(3)

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น 200
หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้นจํานวน 210 ราย รวมจํานวน
หุ้นได้ 584,580,628 หุ้น

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ มอบหมายให้ ผ้ ดู ําเนินการประชุมเสนอรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม

ผู้ดําเนินการประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จึง
เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เกี่ยวกับทุนของบริ ษัทฯ โดยให้ ใช้
ข้ อความดังต่อไปนี ้แทน
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“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน

81,562,500 บาท (แปดสิบเอ็ดล้ านห้ าแสนหกหมื่น
สองพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน)

แบ่งออกเป็ น

815,625,000 หุ้น (แปดร้ อยสิ บ ห้ าล้ านหกแสน
สองหมื่นห้ าพันหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

815,625,000 หุ้น (แปดร้ อยสิ บ ห้ าล้ านหกแสน
สองหมื่นห้ าพันหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น

(

-

)”

ทังนี
้ ้ มอบหมายให้ บคุ คลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ ดําเนินการจดทะเบียนแก้ ไข
หนัง สือ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษัท ฯ ต่อ กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ มี อํา นาจแก้ ไ ขและเพิ่ ม เติ ม ถ้ อ ยคํ า
เพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ นายทะเบียน
จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ สอบถามว่ามีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้ องการแสดงความ
คิดเห็นหรื อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนีเ้ พิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีความ
คิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เกี่ยวกับทุนของ
บริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ โดยมี ร ายละเอี ย ดตามที่ เ สนอ
ทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

584,565,218

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9974

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

15,410

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0026

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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หมายเหตุ

วาระที่ 11

(1)

การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย

(2)

การลงมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํ านวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

(3)

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เข้ าประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้นจํานวน 210 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,580,628 หุ้น

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ประธานฯ มอบหมายให้ ผ้ ดู ําเนินการประชุมเสนอรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม

ผู้ดําเนินการประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษัทฯ จะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
เพื่อรองรั บการจ่ายหุ้นปั นผล จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิ น
90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมมพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อกรรมการ
ผู้จดั การหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้จดั การมีอํานาจในการพิจารณากําหนด
รายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่เ กี่ ยวข้ องกับ การจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่ มทุนดัง กล่า ว เช่น (1) การกํ า หนดข้ อ กํ าหนดเงื่ อนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้ าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสาร
และสัญ ญาต่า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ดัง กล่า ว รวมทัง้ ดํ า เนิ น การต่า ง ๆ อันเกี่ ย วเนื่ อ งกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ อง
กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้ างต้ นได้ ตามที่
เห็นสมควร โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่อไป
จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ สอบถามว่ามีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้ องการแสดงความ
คิดเห็นหรื อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนีเ้ พิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีความ
คิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล โดย
มีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

584,562,018

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9968

110

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

18,500

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0032

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
หมายเหตุ
(1)

การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
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วาระที่ 12

(2)

การลงมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํ านวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

(3)

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เข้ าประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้นจํานวน 210 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 584,580,628 หุ้น

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริ ษัทฯ ได้ กําหนด
ไว้ ในหนังสือเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2560 ได้ พิจารณาเสร็ จสิ ้นแล้ ว และได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดง
ความคิดเห็นและซักถามคําถาม โดยมีผ้ ถู ือหุ้นถามคําถามซึง่ สามารถสรุปได้ ดังนี ้
1. คุณทรรศณี แสนสุขโสภา
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง)

นายแม่ทพั ต.สุวรรณ
(กรรมการบริษัทฯ)

2. คุณทรรศณี แสนสุขโสภา
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง)
นายแม่ทพั ต.สุวรรณ
(กรรมการบริษัทฯ)
3. คุณทรรศณี แสนสุขโสภา
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง)
นายแม่ทพั ต.สุวรรณ
(กรรมการบริษัทฯ)
4. คุณทรรศณี แสนสุขโสภา
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง)

ขอให้ ชี ้แจงกําลังการผลิตของโรงงานของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั ว่ามีกําลังการ
ผลิตเท่าไร และกําลังการผลิตดังกล่าวจะสามารถรองรับการขยายสาขาได้
หรื อไม่ และที่ตงของสถานที
ั้
่ที่ใช้ ผลิตสินค้ าอยู่ใกล้ เคียงกับสาขาที่มีการส่ง
สินค้ าใช่หรื อไม่ และแต่ละสาขา ใช้ ระยะเวลานานเท่าไรจึงจะถึงจุดคุ้มทุน
ปั จจุบนั โรงงานของบริ ษัทฯ ซึง่ ตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดสมุทรสาครใช้ พื ้นที่โรงงานชัน้
1 เพื่อการผลิตเต็มที่ทงหมด
ั้
ส่วนในปี นี ้ทางบริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะขยาย
การผลิตไปยังพื ้นที่ชัน้ 2 ของโรงงานเพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มมากขึ ้น แต่
ยังไงก็ตาม กําลังการผลิตของโรงงานที่มียงั เพียงพอกับการผลิต เนื่องจาก
ศักยภาพการผลิตของโรงงานดังกล่าวสามารถรองรับสาขา ได้ ถึง 40 สาขา
ขึ ้นไป นอกจากนี ้ทางบริ ษัทฯ ได้ ซื ้อที่ดินในบริ เวณเดียวกันเพื่อเตรี ยมขยาย
โรงงานไว้ หากมีการผลิตที่เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตามการขนส่งสินค้ าของทาง
บริ ษัทฯ ไม่จําเป็ นต้ องตังสาขาที
้
่อยู่ใกล้ กับโรงงานที่ผลิตสินค้ าเนื่องจาก
วัตถุดิบที่ผลิตสามารถขนส่งไปที่ไกล ๆ ได้ ส่วนระยะเวลาที่จะถึงจุดคุ้มทุน
ของแต่ละสาขา จะอยูท่ ี่ประมาณ 12-18 เดือน
ขอให้ ชีแ้ จงแผนการขยายกิจการของบริ ษัทฯ ในต่างประเทศ โดยการขาย
แฟรนไชส์
บริ ษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาการดําเนินงานและแผนการดําเนินงาน
ดังกล่าว
ขอให้ ชี ้แจงการขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้ าของบริ ษัทฯ
ทางบริ ษัทฯ มีการขยายช่องทางที่จะขายสินค้ าพวกคุกกี ้ และสินค้ าพร้ อม
รับประทาน โดยอยู่ระหว่างการดําเนินการเพื่อที่จะเอาสินค้ าดังกล่าวไป
จําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าผ่านทางร้ านสะดวกซื ้ออีกช่องทางหนึง่
ทางบริ ษัทฯ มีนโยบายให้ สว่ นลดกับผู้ถือหุ้นหรื อไม่
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นายแม่ทพั ต.สุวรรณ
(กรรมการบริษัทฯ)
5. คุณจารุวฒ
ั น์ จึงทรัพย์ไพศาล
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง)
นายแม่ทพั ต.สุวรรณ
(กรรมการบริษัทฯ)

ทางบริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ สว่ นลดเพื่อรักษามูลค่าของแบรนด์
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีนโยบายการปรั บขึน้ ราคาของสินค้ าหรื อไม่ และ มี
นโยบายในการปรับขึ ้นประมาณร้ อยละเท่าไร
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะปรับราคาสินค้ าเพิ่มขึ ้นในปื 2560 โดยจะปรับขึ ้นไม่
เกินร้ อยละ 5 จากราคาสินค้ าเดิม

6. คุณจารุวฒ
ั น์ จึงทรัพย์ไพศาล
(ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมด้ วยตนเอง)

เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ มีการขยายธุรกิจ เช่น อาฟเตอร์ ยู และเมโกริ นอกจาก
ธุรกิจดังกล่าว บริ ษัทฯ มีความคิดที่จะขยายธุรกิจเพิ่มหรื อไม่

นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ
(กรรมการบริ ษัทฯ)

บริ ษัทฯ มีความคิดที่จะทดลองสิง่ ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ โดยในปี นี ้ทางบริ ษัทฯ จะ
มีการเริ่ มดําเนินการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ แบรนด์ใหม่คือ After You
Durian ที่ศนู ย์การค้ าสยามพารากอนเพื่อตอบรับความต้ องการของลูกค้ า

ั น์ จึงทรัพย์ไพศาล
7. คุณจารุวฒ
(ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมด้ วยตนเอง)

ขอให้ ชี แ้ จงถึ ง ผลตอบรั บ ของชานมไข่มุก ของบริ ษั ท ฯ เป็ น อย่า งไรและ
ส่งผลต่อกําไรของบริ ษัทฯ อย่างไร

นายแม่ทพั ต.สุวรรณ
(กรรมการบริ ษัทฯ)
8. คุณจารุวฒ
ั น์ จึงทรัพย์ไพศาล
(ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมด้ วยตนเอง)
นายแม่ทพั ต.สุวรรณ
(กรรมการบริ ษัทฯ)

ผลตอบรับของลูกค้ ามีกระแสตอบรับที่ดี โดยมีกําไรที่ดี แต่ยอดขายยังไม่ได้
ตามที่คาดหวังมากเนื่องจากราคาและมาตรฐานที่สงู กว่าชานมไข่มุกใน
ตลาดทัว่ ไป
ทางบริ ษัทฯ มีแผนที่จะนําหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อไม่ อย่างไร
ทางบริ ษัทฯ ยังไม่ได้ มีแผนการดังกล่าว

9. คุณประชา ดํารงสุทธิพงศ์
(ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมด้ วยตนเอง)

บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ อะไรบ้ างที่จะขายใน After You Durian และบริ ษัทฯ
หาวัตถุดิบหามาได้ อย่างไร

นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ
(กรรมการบริ ษัทฯ)

ใน After You Durian จะมีผลิตภัณฑ์ขึ ้นชื่อของบริ ษัทฯ เช่น ฮันนี่โทสต์ หรื อ
นํ ้าแข็งใส ที่ใช้ ทเุ รี ยนเป็ นวัตถุดิบในการผลิต การที่บริ ษัทฯ ต้ องแยกออกมา
เป็ น After You Durian เนื่องจากกลิ่นของทุเรี ยนอาจก่อให้ เกิดการรบกวน
ผู้ที่ไม่ได้ ชอบทุเรี ยน นอกจากนี ้ ในส่วนของทุเรี ยนที่เป็ นวัตถุดิบหลัก บริ ษัทฯ
มีแหล่งวัตถุดิบจากหลายจังหวัด โดยที่ไม่ได้ ใช้ วัตถุดิบจากจังหวัดเดียว
ทํ า ให้ มี ค วามพร้ อมในเรื่ อ งวัต ถุดิ บ ตลอดทัง้ ปี นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ยัง
มี ก ารแปรรู ป ทุเ รี ย นโดยการทํ า เป็ นก้ อน และแช่ แ ข็ ง ไว้ ทํ า ให้ บ ริ ษั ท ฯ
จะมีวตั ถุดิบที่ใช้ เป็ นทุเรี ยนแปรรูปที่สามารถเก็บได้ ทงปี
ั้

22

เมื่อไม่มีคําถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้ าร่วมประชุมและ
ปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 และปิ ดประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ

____________________________
(นายปรี ย์มน ปิ่ นสกุล)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ ____________________________
(นางสาวชไมพร ตังกิ
้ ตติสวุ รรณ์)
เลขานุการบริ ษัท
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
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