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รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 

ของ 

บริษทั อาฟเตอร ์ยู จาํกดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 (“ที่

ประชุม”) เมื่อวนัที ่19 มถุินายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 4 สํานักงานใหญ่ของบรษิทัฯ เลขที ่

1319/9 ซอยพฒันาการ 25 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  

เริม่การประชุม 

นางสาววรษิา โสภณพศิ ทําหน้าทีเ่ป็นผูด้ําเนินการประชุม (“ผูด้ําเนินการประชุม”) ผูด้ําเนินการประชุม

กล่าวต้อนรบัผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะรวมถึงผู้เขา้ร่วมการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงขอ้มูลทัว่ไป

เกีย่วกบัจํานวนทุนจดทะเบยีนและหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนักําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ หรอื Record Date เมื่อวนัที ่8 

มถุินายน 2563 กล่าวคอื บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนทัง้สิน้ 81,562,500 บาท แบ่งออกเป็น 815,625,000 หุน้ โดยมี

ทุนจดทะเบยีนชําระแลว้ 81,562,356 บาท เป็นหุน้ทีอ่อกและจําหน่ายแลว้จํานวน 815,623,561 หุน้ มูลค่าทีต่รา

ไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

ผูด้ําเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครัง้น้ีมผีูถ้ือหุน้เขา้ร่วมการประชุมด้วยตนเอง

และผู้รบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมรวม 138 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได ้630,590,083 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 

77.3138 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบั

ของบรษิัทฯ ซึ่งกําหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 

หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจํานวนผู้ถอืหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่

จาํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ 

ทัง้น้ี ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ผู้ดําเนินการประชุมได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บรหิาร

บรษิทัฯ และทีป่รกึษาบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมการประชุม ดงัน้ี  

กรรมการผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 

1. นายปรยีม์น ป่ินสกุล   ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายววิฒัน์ กนกวฒันาวรรณ รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ / กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

3. นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ กรรมการบรษิทัฯ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

4. ดร. ธรรมนูญ อานนัโทไทย กรรมการบรษิทัฯ / กรรมการตรวจสอบ 

5. นายแม่ทพั ต. สวุรรณ กรรมการบรษิทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการ 

6. นางสาวกุลพชัร ์กนกวฒันาวรรณ กรรมการบรษิทัฯ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 

7. นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ กรรมการบรษิทัฯ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
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ผูบ้รหิารผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1.  นายทรงพล ทศันาเสถยีรกจิ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 

2.  นางสาวอุไรวรรณ สมานวงศ ์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลติ 

3.  นางสาวชไมพร ตัง้กติตสิวุรรณ์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

1. นางสาวสมุาล ีรวีราบณัฑติ   หุน้สว่นดา้นการสอบบญัช ี 

2. นางสาวณชันิช  เตชวรประเสรฐิ  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัช ี  

ทีป่รกึษากฎหมายจาก บรษิทั ฮนัตนั แอนดรสู ์เคริท์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

1. นายธรีศกัดิ ์เพช็รไพบลูย ์  Associate 

2. นางสาววรษิา โสภณพศิ   Associate 

ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบถงึวธิกีารดาํเนินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 ของบรษิทัฯ 

โดยในการประชุมในวนัน้ี บรษิทัฯ ไดใ้ช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีง และเพื่อใหก้าร

ประชุมเป็นไปตามหลกัการกํากบักจิการทีด่ ีผูด้ําเนินการประชุมจงึชีแ้จงวธิกีารลงทะเบยีนและวธิกีารนับคะแนน

เสยีงซึง่ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งลงมตใินแต่ละวาระ ดงัน้ี 

1. การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ผู้ถอืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุ้นทีต่นถืออยู่ โดยใหน้ับ

หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 

2. กรณีผูถ้ือหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองและผู้รบัมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกําหนด ให้ปฏบิตัิการลงคะแนน

เสยีงดงัต่อไปน้ี 

 ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงลายมอืชื่อในบตัรลงคะแนน ทัง้น้ี เพื่อใหเ้กดิ

ความโปร่งใสในการลงคะแนน 

อน่ึง ในกรณีที่บตัรลงคะแนนมไิดก้ําหนดช่องลงลายมอืชื่อไว้ ให้ผูถ้ือหุน้ลงลายมอืชื่อที่บรเิวณใต้

ช่องลงคะแนน 

 ในการลงคะแนนเสยีงสาํหรบัทุกวาระหากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใด ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหถ้อืว่า

ผูถ้ือหุ้น เหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ยตามจํานวนเสยีงของผู้ถอืหุ้นต่อมติที่นําเสนอ สําหรบัผู้ถือหุ้นที่ไม่

เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีบ่รษิทัฯ จดัใหพ้รอ้มลงลายมอืชื่อ 

และยกมอืใหเ้จา้หน้าทีไ่ปเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ 

 ในการรวมผลคะแนน บรษิทัฯ จะนําคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนน

เสยีงทัง้หมด และสว่นที่เหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่เหน็ดว้ย สาํหรบัผูท้ี่ออกเสยีงเหน็ดว้ยใน

วาระเหล่าน้ี  ขอใหเ้กบ็บตัรลงคะแนนไวก่้อน และสง่คนืแก่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ หลงัเสรจ็สิน้การ

ประชุม ทัง้น้ี การลงมตใินการประชุมครัง้น้ี เป็นการลงมตแิบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมตแิบบลบั แต่มี

การเกบ็บตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมดเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส 

 การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี จะถอืว่าการลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนทีม่กีารทาํเครื่องหมายเกนิกว่าหน่ึงช่อง  

2) บตัรลงคะแนนทีม่กีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไม่มลีายมอืชื่อกาํกบั  

4) บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงเกนิกว่าเสยีงทีม่อียู่  
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ในกรณีทีท่่านตอ้งการแกไ้ขการออกเสยีง โปรดขดีฆา่ของเดมิและลงชื่อกาํกบั ดว้ยทุกครัง้ 

3.  กรณีผูถ้อืหุน้ทีท่าํหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม หรอืมอบใหก้รรมการหรอืกรรมการอสิระ

ออกเสยีง และกําหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะ 

ผูร้บัมอบฉนัทะจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะ  

4.  กรณีผูถ้ือหุ้นที่ทําหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ผู้ถอืหุน้ต่างประเทศ ซึง่แต่งตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง คราวเดยีวกนัในแต่ละ

วาระ โดยแยกเสยีงทีจ่ะทาํการลงคะแนนเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอื 

5. การลงมตใินวาระต่าง ๆ จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

 การลงมตใินวาระที ่2 วาระที ่4 วาระที ่5 วาระที ่6 และวาระที ่8 จะตอ้งไดร้บัการอนุมตั ิดว้ยคะแนน

เสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยในวาระที ่6 เป็นวาระพจิารณา

อนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัฯ แทนกรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่งตามวาระ บรษิทัฯ ไดจ้ดั

ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้เป็นรายบุคคล 

 การลงมตใินวาระที ่7 จะต้องได้รบัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม  

6.  ภายใต้ขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 35 (1) กําหนดว่า “ในกรณีปกต ิใหถ้ือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนโดยใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นเสยีงหน่ึง ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานทีป่ระชุมออก

เสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด” ดงันัน้ ในการพจิารณาคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ว่าเหน็ดว้ยใน

วาระนัน้ ๆ หรอืไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสยีง “เหน็ด้วย” และ “ไม่เหน็ดว้ย” ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมกีารออกเสยีงลงคะแนน “งดออกเสยีง” บรษิทัฯ จะไม่นับการออก

เสยีงดงักล่าวเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง 

7. สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะกลบัก่อน หรอืไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองท่านได ้

โดยสง่บตัรลงคะแนนล่วงหน้าใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนออกจากหอ้งประชุม 

8. คะแนนเสยีงของจาํนวนผูถ้อืหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถ้อืหุ้น

และผูร้บัมอบฉนัทะ ทาํใหจ้าํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

9. เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนนในครัง้น้ี บรษิทัฯ ขอเชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้ 2 ท่าน เขา้ร่วมสงัเกตการณ์การ

นบัคะแนน ไดแ้ก่ นางสาวกลัมาณี ลอืแบชา และนางสาวสุดารตัน์ โต๊ะทอง พรอ้มทัง้เชญิตวัแทนจากบรษิทั 

ฮนัตนั แอนดรูส ์เคริ์ท (ไทยแลนด์) จํากดั คอื นายธรีศกัดิ ์เพช็รไพบูลย์ เขา้ร่วมเป็นสกัขพียานในการนับ

คะแนน 

10. ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ ประธานทีป่ระชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

วาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทีต่อ้งการซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ส่งคําถาม

ทีก่ล่องคาํถามหน้าหอ้ง หรอื สง่คาํถามใหแ้ก่เจา้หน้าที ่เพื่อจดัสง่คาํถามแก่ประธานกรรมการต่อไป 

 

จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้รยีนเชญิ นายปรยีม์น ป่ินสกุล ประธานกรรมการบรษิทัฯ ซึง่ทาํหน้าทีป่ระธานในที่

ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
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วาระท่ี 1   เรือ่งท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมเพื่อทราบ 

  -ไม่ม-ี 

หมายเหตุ   วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบจงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2562 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัฯ ไดจ้ดัทํารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 

ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่29 เมษายน 2562 เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมา

ด้วย 1 ที่ได้จดัส่งให้กบัผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสอืเชิญประชุม จงึเหน็ควรเสนอให้ที่ประชุม 

รบัรองรายงานการประชุมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ซึ่งได้จดัให้มกีารประชุมเมื่อ

วนัที ่29 เมษายน 2562 โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอ 

ผูด้ําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมแสดงความคดิเหน็และสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่

เกีย่วกบัวาระน้ี แต่ไม่มผีูถ้ือหุ้นท่านใดแสดงความคดิเหน็หรอืสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดเกีย่วกบั

วาระน้ี จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 ซึง่ไดป้ระชุม

เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 630,485,883 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระน้ี ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายแม่ทพั ต.สวุรรณ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดผลการ

ดาํเนินงานของบรษิทั ประจาํปี 2562 ต่อทีป่ระชุม และประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่าบรษิทัฯ 

ไดส้รุปผลการดาํเนินงานและการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 2562 ไวใ้นรายงานประจาํปี 

2562 ในรปูแบบ QR Code ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ โดยมรีายละเอยีด

ปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2  

นายแม่ทพั ต.สวุรรณ ชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2562 โดยสรุป

ดงัน้ี 
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    บริษัทฯ ได้ขยายสาขาโดยเปิดอาฟเตอร์ ยู สาขาใหม่ในกรุงเทพฯ 4 สาขา คือ สาขา

ไอคอนสยาม, วนั-โอ-วนั เดอะเทริด์เพลส, เดอะมารเ์กต็แบงคอก, และ อเีลฟเว่นแบงคอก 

และเปิดอาฟเตอร ์ยู สาขาต่างจงัหวดั 2 สาขา คอื เซน็ทรลัป่าตอง และเซน็ทรลัเฟสตวิลั

หาดใหญ่ 

    บรษิทัฯ มกีารลงทุนเพิม่ในเครื่องจกัรเพื่อใหโ้รงงานสามารถรองรบักาํลงัการผลติทีเ่พิม่ขึน้

สําหรับการผลิตสินค้ากลุ่มซื้อกลับบ้าน โดยเฉพาะขนมปังซึ่งมีการออกรสชาติใหม่ๆ 

เพิม่เตมิ รวมถงึรบัจา้งผลติเพื่อขายใหก้บับรษิทัต่างๆ ในลกัษณะของงาน OEM 

    บรษิทัฯ ไดข้ยายช่องทางการจาํหน่ายสนิคา้ โดยเน้นการขายผ่านทาง Pop-up Store เพิม่

มากขึน้ โดยการจดัตัง้ Pop-up Store มดีว้ยกนั 2 รูปแบบ คอื แบบแรกจะเป็นรา้นคา้ทีม่ี

โต๊ะและพื้นที่ให้นัง่ รวมทัง้มเีมนูสนิค้าคล้ายกบัเมนูในร้านสาขาอาฟเตอร์ ยู และแบบที่

สองจะเป็นบธูขนาดเลก็ทีเ่น้นตัง้อยู่ในพืน้ทีม่คีนหนาแน่น และเมนูสนิคา้ทีข่ายจะเป็นเมนูที่

เป็นหมวดซือ้กลบับา้นเป็นหลกั 

    บริษัทฯ ได้เริ่มการก่อสร้างอาคารโรงงานหลังใหม่เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต 

โดยเฉพาะการสง่ออกและงานต่างประเทศ 

ผูด้ําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมแสดงความคดิเหน็และสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่

เกี่ยวกบัวาระน้ี ซึ่งมผีูถ้ือหุ้นได้แสดงความคดิเหน็และสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดเกี่ยวกบัวาระน้ี 

และคณะกรรมการกไ็ด้กล่าวขอบคุณสําหรบัความคดิเหน็และได้ชีแ้จงรายละเอยีดเกี่ยวกบัวาระน้ี

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทราบ จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระน้ี 

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ สาํหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้นําเสนองบ

การเงนิของบรษิทัฯ สาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

นายมลิล์ กนกวฒันาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงนิของบรษิัทฯ 

สาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 ไดผ้่านการ

ใหค้วามเหน็จากผูส้อบบญัชแีลว้ และผูส้อบบญัชไีดแ้สดงความเหน็อย่างไม่มเีงื่อนไขต่องบการเงนิ

ของบรษิทัฯ ซึง่ในงบการเงนิดงักล่าวมสีาระสาํคญัโดยสรุปไดด้งัน้ี 

รายการส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2562 (บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 

สนิทรพัยร์วม 1,200,226,663 1,194,218,009 

หน้ีสนิรวม 161,634,528 155,382,284 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,038,592,135 1,038,835,725 

รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ 1,194,315,228 1,193,470,701 

รวมรายได ้ 1,205,251,388 1,208,727,374 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 236,460,162 236,906,058 

กาํไรต่อหุน้ 0.29 0.29 
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นอกจากน้ี นายมลิล์ กนกวฒันาวรรณ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 

แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มกีารแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.

บรษิทัมหาชนจาํกดั”) และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 39 ซึง่กาํหนดใหบ้รษิทัต้องจดัทํางบแสดงฐานะ

ทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัช ีเพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

พจิารณาอนุมตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีของทุกปี จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา

การอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษิัท สําหรบัรอบปีบญัชี

สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 โดยงบการเงนิดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบและให้ความเหน็จาก

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทัฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ผูด้ําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมแสดงความคดิเหน็และสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่

เกีย่วกบัวาระน้ี ซึง่มผีู้ถอืหุ้นไดส้อบถามขอ้มูลรายละเอยีดเกีย่วกบัวาระน้ี และคณะกรรมการกไ็ด้

ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกบัวาระน้ีให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่

ประชุมลงมตใินวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ สาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีด

ดงัน้ี  

เหน็ดว้ย 630,514,283 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9977 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 14,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0023 

หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระน้ี ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรผลกาํไรจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.29 บาท 

และการงดจ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติม 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจํากดั กําหนดว่าบรษิทัฯ 

ตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายในจํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 

ของกาํไรสทุธปิระจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากม)ี จนกว่าทุนสาํรองตามกฎหมายจะมี

จํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้น้ี เน่ืองดว้ยปัจจุบนับรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรเงนิทุน

สาํรองครบตามทีก่ฎหมายกําหนดแลว้บรษิทัฯ จงึไม่ต้องจดัสรรกาํไรสุทธปิระจําปีไวเ้ป็นทุนสาํรอง

เพิม่เตมิอกี 

นอกจากน้ี ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจํากดั และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ที่ 44 

กาํหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทั

ฯ มกีาํไรเพยีงพอทีจ่ะทาํเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบ
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ในการประชุมคราวต่อไป ทัง้น้ี ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที ่26 มนีาคม 

2563 ไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากกําไรสุทธจิากผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ 

สาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.29 บาท รวมเป็น

เงนิทัง้สิน้ 236,530,832.69 บาท โดยบรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลตามรายละเอยีดดงักล่าว

ขา้งตน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีม่ชีื่อปรากฏตามรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ณ วนัที ่

10 เมษายน 2563 ครบถว้นแลว้เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2563 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ

ภายหลงัจากหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและเงนิสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมาย

และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  ดงันัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 24 

กุมภาพนัธ ์2563 พจิารณาแลว้เหน็ควรจดัสรรผลกาํไรจากการดาํเนินงานของบรษิทัฯ สาํหรบัรอบ

ปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เพื่อจ่ายเงนิปันผลประจําปีใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใน

อตัราหุ้นละ 0.29 บาท คดิเป็นเงนิปันผลรวมทัง้สิน้ 236,530,832.69 บาท ซึ่งสอดคล้องกบั

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจาก

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัรา

หุน้ละ 0.29 บาท จาํนวนทัง้สิน้ 236,530,832.69 บาท ซึง่เป็นการจ่ายปันผลเตม็จํานวนครบถ้วน

แลว้ จงึไม่มกีารจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิอกี 

ผูด้ําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมแสดงความคดิเหน็และสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่

เกีย่วกบัวาระน้ี ซึ่งไม่มผีูถ้ือหุ้นท่านใดแสดงความคดิเหน็หรอืสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดเกีย่วกบั

วาระน้ี จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารงดจดัสรรผลกาํไรจากการดาํเนินงานของบรษิทัฯ สาํหรบัรอบ

ปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และรบัทราบการจ่ายเงนิปันผล

ระหว่างกาลจากผลกาํไรจากการดาํเนินงานของบรษิทัฯ สาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 ในอตัราหุ้นละ 0.29 บาท คิดเป็นปันผลจ่ายรวมทัง้สิน้ 236,530,832.69 บาท และอนุมตัิ

จดัสรรผลกําไรจากการดําเนินงานของบรษิัทฯ สําหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

เพื่อจ่ายเงินปันผลประจําปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัราหุ้นละ 0.29 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้

ดาํเนินการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.29 บาท จาํนวนทัง้สิน้ 236,530,832.69 บาท ซึง่

เป็นการจ่ายปันผลเตม็จํานวนครบถว้นแลว้ จงึไม่มกีารจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิอกี ดว้ยคะแนนเสยีง

ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 630,528,783 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
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หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระน้ี ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจํากดั และขอ้บงัคบัของ

บริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก

ตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รง

เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกจากตําแหน่งโดยจํานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดย

กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลอืกตัง้เขา้มาดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได ้
 

ทัง้น้ี ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจําปี 2563 ของบรษิัท มกีรรมการทีจ่ะต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระจาํนวน 3 ราย ดงัน้ี 

1)  ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

2)  นายววิฒัน์ กนกวฒันาวรรณ  รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกาํหนด  

   ค่าตอบแทน 

3)  นายแม่ทพั ต.สวุรรณ  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละเพื่อความโปร่งใส 

ขอเชญิกรรมการทัง้ 3 ท่าน ทีค่รบวาระตามรายชื่อขา้งต้น ซึง่เป็นผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในวาระน้ีออก

จากหอ้งประชุมจนกว่าวาระน้ีจะพจิารณาเสรจ็สิน้  
 

นอกจากน้ี ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้

พจิารณาคุณสมบตัิของกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

ประจําปี 2563 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตําแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู ้

ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบรษิัทฯ 

ตลอดจนมคุีณสมบตัแิละ ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดั และพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง และสาํหรบัผูท้ีจ่ะดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการอสิระ กเ็ป็นผูท้ีม่คุีณสมบตัคิวามเป็นกรรมการอสิระครบถว้นตามนิยามกรรมการอสิระของ

บรษิทัฯ ซึง่มรีายละเอยีดเท่ากบัขอ้กําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์
 

ดงันัน้ จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการผูท้ี่ต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระทัง้ 3 ท่านใหก้ลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระหน่ึง โดยมรีายละเอยีดและ

ประวตัขิองกรรมการทีพ่น้จากตาํแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้

ทุกท่านพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ 
 

ผูด้ําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมแสดงความคดิเหน็และสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่

เกี่ยวกบัวาระน้ี ซึ่งไม่มแีต่ไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคดิเหน็หรอืสอบถามขอ้มูลรายละเอยีด

เกีย่วกบัวาระน้ี จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระน้ี 
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มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มมีตอินุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตําแหน่งตาม

วาระ จํานวน 3 ท่าน กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระหน่ึง ดงัรายละเอยีด

ต่อไปน้ี 

1. อนุมตัิการแต่งตัง้ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย เป็น กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ ด้วย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

เหน็ดว้ย 625,987,781 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.2798 

ไม่เหน็ดว้ย 4,541,002 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.7202 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

2. อนุมตักิารแต่งตัง้ นายววิฒัน์ กนกวฒันาวรรณ เป็น รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

เหน็ดว้ย 630,528,783 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

3. อนุมตักิารแต่งตัง้นายแม่ทพั ต.สวุรรณ เป็น กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

เหน็ดว้ย 630,528,783 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระน้ี ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

หลงัจากน้ี ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้ชญิกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ทีป่ระชุม 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 

ประจาํปี 2563 

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนรายงานต่อทีป่ระชุมเกีย่วกบัการ

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2563 ว่า ตามมาตรา 90 

แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดัฯ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดว่า กรรมการมีสทิธิได้รับ

ค่าตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทน
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ในลกัษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตัิ ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดเป็นคราว ๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด ้

และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่าง ๆ ตามระเบยีบของบรษิทัฯ  

โดยในการน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พจิารณาความเหมาะสมของการ

กาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการตรวจสอบ โดยพจิารณากลัน่กรองอย่าง

ละเอยีดถงึความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคอื ผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ และขนาดธุรกจิ

ของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ โดย

เปรยีบเทยีบอา้งองิอตัราค่าตอบแทนจากธุรกจิทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกบับรษิทัในอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกันแล้วพบว่าค่าตอบแทนในส่วนของค่าเบี้ยประชุม มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

ค่าตอบแทนของกลุ่มบรษิทัในอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั จงึเหน็สมควรใหค้งค่าเบีย้ประชุมใน

อตัราเท่าเดมิ จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 พจิารณาอนุมตักิารกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบรษิัทฯ โดยกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ 

ประจําปี 2563 เป็นเงนิจํานวนไม่เกนิ 1,000,000 บาทโดยใหจ้่ายในรูปค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส 

ตามรายละเอยีดดงัน้ี 
 

ตําแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563  

อตัราค่าเบีย้ประชุม 

บาท/คน/ไตรมาส 

ค่าเบีย้ประชมุ 

2563 

บาท/คน/ปี 

ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 55,000 220,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 45,000 180,000 

กรรมการอสิระ 35,000 140,000 

กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั 10,000 40,000 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทั - - 

รวม 145,000 580,000 

ผูด้ําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมแสดงความคดิเหน็และสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่

เกีย่วกบัวาระน้ี ซึง่มผีู้ถอืหุ้นไดส้อบถามขอ้มูลรายละเอยีดเกีย่วกบัวาระน้ี และคณะกรรมการกไ็ด้

ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกบัวาระน้ีให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่

ประชุมลงมตใินวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยของบรษิทัฯ 

ประจาํปี 2563 โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอทุกประการ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

เหน็ดว้ย 630,529,582 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เหน็ดว้ย 1 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001 
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หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระน้ี ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระน้ีจะต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจาํปี 

2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอ

รายละเอยีดต่อทีป่ระชุมในวาระน้ี 

นายพเิชษฐ ภีมะโยธนิ ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจํากดั ที่

กาํหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั

ทุกปีนัน้ ดงันัน้ จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั สาํนกังาน 

อีวาย จํากดั (“สํานักงาน อีวาย”)  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2563 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้ําการตรวจสอบและแสดง

ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชทีีม่รีายนามขา้งต้น ไม่สามารถปฏบิตัิ

หน้าทีไ่ด ้ใหส้าํนกังาน อวีาย แต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอื่นของสาํนกังาน อวีาย เขา้ทาํหน้าทีเ่ป็นผูส้อบ

บญัชขีองบรษิทัแทนได ้

 1) นางสาวสมุาล ีรวีราบณัฑติ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3970 และ/หรอื 

 2) นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5238 และ/หรอื 

 3) นางสาวมณี รตันบรรณกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5313 

ทัง้น้ี การพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีประจาํปี 2563 ขา้งต้น คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณา

ถงึคุณสมบตั ิประสบการณ์การทํางานและค่าสอบบญัชโีดยเหน็ว่าสาํนักงาน อวีาย เป็นสํานักงาน

สอบบญัชีที่มคีวามเป็นอสิระและมคีวามเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี โดยผู้สอบบญัชทีัง้ 3 ท่าน

ดงักล่าว ไม่มคีวามสมัพนัธ ์หรอืมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร 

หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และไม่มผีูส้อบบญัชรีายใดที่

เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเกนิ 7 ปี รวมทัง้ค่าสอบบญัชทีีเ่สนอกม็คีวามสมเหตุสมผลกบัภาระงาน

ของผูส้อบบญัช ี

นอกจากน้ี บรษิัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพจิารณากําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและ

บรษิทัย่อยทีต่รวจโดยสาํนักงาน อวีาย เป็นจํานวนเงนิ 1,710,000 บาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปีก่อน 3% 

ไม่รวมบรษิทัย่อย ค่าบรกิารอื่นๆ และค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ 

ผูด้ําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมแสดงความคดิเหน็และสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่

เกี่ยวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระน้ี 

จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มมีติอนุมตักิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบรษิัท สํานักงาน อวีาย จํากดั เป็น

ผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ สาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยมรีายละเอยีดตามที่
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เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 630,529,583 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001 

หมายเหตุ   (1) การลงมตใินวาระน้ี ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 เรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ใน

หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจําปี 2563 ได้พจิารณาเสรจ็สิน้แล้ว และไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดง

ความคดิเหน็และซกัถามคาํถาม โดยสรุปไดด้งัน้ี  

อนุ ว่องสารกจิ   ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามในเรื่องดงัต่อไปน้ี  

    1.Gross Margin ลดลงเพราะเหตุใด ทาํไม inventory turnover ถงึเพิม่ขึน้ และ

ประมาณการหน้ีสนิในการรือ้ถอนเกดิจากการรือ้ถอนอะไร 

    นางสาวชไมพร ตัง้กติตสิวุรรณ์ - ในส่วนของ inventory turnover ทีเ่พิม่สงูขึน้

นัน้ เน่ืองมาจากบรษิทัฯ ไดม้กีารขยายสาขาเพิม่ขึน้ จงึไดม้กีาร Stock สนิคา้

ไวเ้พื่อใหร้องรบักบัการขายสนิคา้ จงึส่งผลใหจ้ํานวนวนัเพิม่สงูขึน้ สาํหรบัใน

สว่นของตน้ทุนรือ้ถอนเป็นประมาณการของสาขา เน่ืองจากสาขาทัง้หมดทีเ่รา

ดาํเนินการเกดิจากการเช่า ซึง่ตามมาตรฐานบญัชกีาํหนดไวว้่า เมื่อเราทําการ

ยกเลกิสาขาเมื่อไหร่จะต้องมค่ีาใชจ้่ายในการรือ้ถอนเพื่อใหส้าขานัน้คนืสภาพ

เดมิคนืกลบัไปใหก้บัผูใ้หเ้ช่า ทางมาตรฐานบญัชจีงึมกีารกําหนดขึน้มาว่าเรา

จะตอ้งมกีารเผื่อค่าใชจ้่ายดงักล่าวไวเ้มื่อเรามกีารเช่าสาขา 

2. บรษิทัฯ ไดม้กีารบนัทกึรายไดร้บัหรอืรายจ่ายล่วงหน้าอย่างไร 

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ - ในส่วนของรายรบัล่วงหน้า ณ ปัจจุบนัจะมเีฉพาะใน

สว่นของค่า License ทีม่าจาก Partner ทางฮ่องกง ซึง่จะถูกตดัตามอายุสญัญา 

ในสว่นของอื่น ๆ จะไม่มรีายไดป้ระเภทน้ีในบรษิทัฯ 

    3. ความสาํเรจ็ของ pop up store และธุรกจิ online จะมมีกีารเตบิโตอย่างไร 

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ - บรษิัทฯ ได้ม ีpop up store เพิม่มากขึน้ โดยจะ

พจิารณาจากสถานที่หลายทีท่ี่มคีวามเป็นไปได้ และขึน้อยู่กบัสถานการณ์ใน
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แต่ระช่วงเวลานัน้ และบรษิทัฯ ไดม้กีารขายผ่าน Delivery Service อย่างเช่น 

Lineman ทีเ่พิม่มากขึน้  

นางสาวผกามาส รตันาธคุิณ   ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามในเรื่องดงัต่อไปน้ี  

    1. ผู้บรหิารมแีผนอย่างไรในช่วงที่เหลือของปี 2563 ถ้าหากเกิด Second 

Wave มกีารเตรยีมแผนสาํรองอย่างไร 

    นางสาวกุลพชัร ์กนกวฒันาวรรณ - บรษิทัฯ ตระหนกัถงึปัญหาวกิฤตทิีเ่กดิขึน้

และมกีารปรบัตวัในทุกสถานการณ์ และบรษิทัฯ ไดม้แีผนเพื่อรองรบัหากเกดิ 

second wave ไวแ้ลว้  

    นายแม่ทพั ต.สวุรรณ - ทัง้น้ิ บรษิทัฯ มแีผนการบรหิารรายไดแ้ละรายจ่ายใหม้ี

ประสทิธภิาพสงูสดุ โดยพยายามไม่ก่อใหเ้กดิภาระค่าใชจ้่ายทีเ่กนิสมควร 

    2.หลงัจากคลาย lockdown แลว้ ยอดขายของบรษิทัฯ เป็นอย่างไรบา้ง 

    นายแม่ทพั ต.สวุรรณ - บรษิทัฯ มองว่าหลงัจากมกีารคลาย lockdown ในระยะ

ที ่2 และระยะที ่3 นัน้ผูใ้ชบ้รกิารกอ็อกมาใชช้วีติกนัตามปกต ิสง่ผลใหก้ารขาย

ของบรษิทัฯ ดขีึน้ แต่ทัง้น้ี บรษิทัฯ มองเหน็ว่าจากเหตุการณ์ Covid-19 บรษิทั

ฯ ตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์นการดาํเนินการ โดยจากน้ีไปบรษิทัฯ จะเน้น

การขายสนิคา้ผ่าน online delivery และ take-away ใหม้ากขึน้ แทนการใหม้า

นัง่รบัประทานในรา้น ซึง่บรษิทัฯ คาดหวงัว่าจะสรา้งผลประกอบการทีด่ไีด ้

3. ขอทราบความเหน็เกี่ยวกบัเรื่องการทําเมนูเพื่อสุขภาพ เพราะตัง้แต่เกิด

สถานการณ์ Covid-19 ผูบ้รโิภคหนัมาสนใจเรื่องสขุภาพกนัมากขึน้ 

    นางสาวกุลพชัร ์กนกวฒันาวรรณ - ผู้บรโิภคเริม่สนใจในสุขภาพมาตัง้แต่ปีที่

แล้ว แต่ยงัไม่มากพอ ซึ่งทมี R&D ของบรษิัทฯ กไ็ด้มกีารศกึษาและพฒันา

สนิคา้อยู่อย่างต่อเน่ือง โดยดวูา่ช่วงไหนควรจะออกสนิคา้ประเภทใด อย่างเช่น 

คากโิกรมิะดนัพรกิเกลอื คากโิกรกิระทอ้น เป็นตน้  

ศุภศกัดิ ์หวงัธนวณิช   ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามในเรื่องดงัต่อไปน้ี 

1.ในมุมมองของผู้ถือหุ้นมองว่าการขยายธุรกิจออกต่างประเทศของบรษิัทฯ 

เป็นไปค่อนขา้งชา้ อยากทราบว่าเกดิจากเหตุใด 

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ - บรษิทัฯ มแีผนการขยายธุรกิจออกต่างประเทศและ

บรษิัทฯ กไ็ด้ดําเนินการอยู่ แต่ทัง้น้ีการเปิดสาขาในต่างประเทศนัน้ต้องดูถึง

สภาพเศรษฐกจิและสถานการณ์ของประเทศนัน้ๆ ด้วย แต่ทัง้น้ี บรษิัทฯ ขอ

เรยีนว่านโยบายหลกัของบรษิทัฯ คอืการขยายสาขาออกไปยงัต่างจงัหวดัเป็น

สาํคญั โดยจะเหน็ว่าตัง้แต่ปี 2561 จนถึงปี 2562 บรษิทัฯ ได้ขยายสาขา

ออกไปยงัต่างจงัหวดัเป็นจาํนวนมาก และในปี 2562 บรษิทัฯ มุ่งเน้นการขยาย
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โรงงานการผลติ พรอ้มกบัเพิม่เตมิเครื่องจกัรเพือ่รองรบัการผลติทีเ่พิม่มากขึน้ 

หากว่าขยายธุรกจิไปยงัต่างประเทศ 

2. ในส่วนของ Membership loyalty program ปัจจุบนัแนวโน้มสดัส่วนของ

ลกูคา้เก่าและลูกคา้ใหม่เป็นอย่างไร และทางบรษิทัฯ สามารถพฒันาในส่วนน้ี

ไดอ้กีมากน้อยแค่ไหน 

    นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ - ขณะน้ีบรษิทัฯ มสีมาชกิกว่า 150,000 ราย โดย

จํานวนสมาชกิใหม่นัน้กเ็พิม่ขึน้เรื่อยๆ รวมถงึการใชส้ทิธ ิredeem กเ็พิม่ขึน้

ดว้ยเช่นกนั ทัง้น้ี บรษิทัฯ กาํลงัอยู่ระหว่างการพฒันาแอพพลเิคชัน่ของบรษิทั

ฯ เอง โดยมุ่งเน้นการขาย online และเป็นแหล่งรวมขา่วสารของบรษิทัฯ  

 

เมื่อไม่มคีาํถามใดเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีส่ละเวลาเขา้ร่วมประชุมและปิดการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 โดยกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.  

 

 
 

 

 


