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รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
ของ 

บริษทั อาฟเตอร ์ยู จ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

บรษิทั อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 (“ที่
ประชุม”) เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

เริม่การประชุม 

นางสาวจนัทนี ตันตสุรฤกษ์ ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ผู้ด าเนินการ
ประชุมกล่าวต้อนรบัผูถ้ือหุน้และผู้รบัมอบฉันทะรวมถงึผู้เขา้ร่วมการประชุม และแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบถงึขอ้มูล
ทัว่ไปเกี่ยวกับจ านวนทุนจดทะเบยีนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีิทธเิขา้ร่วมประชุม
สามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 10 มนีาคม 2564 กล่าวคอื บรษิัทฯ มทีุนจดทะเบยีนทัง้สิ้น 81,562,500 
บาท และมทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 81,562,356.10 บาท เป็นหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้จ านวน 815,623,561 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ในการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสค์รัง้นี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมการ
ประชุมดว้ยตนเองและรบัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมรวม 103 ราย นับรวมจ านวนหุน้ได ้634,771,815 หุน้ หรอืคดิ
เป็นร้อยละ 77.8266 ของหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย
และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซึง่ก าหนดใหต้อ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 
25 คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้รวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ด าเนินการประชุมได้กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร
บรษิทัฯ และทีป่รกึษาบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมการประชุม ดงันี้  

กรรมการผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 

1. นายปรยีม์น ป่ินสกุล   ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายววิฒัน์ กนกวฒันาวรรณ รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

3. นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ กรรมการบรษิทัฯ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

4. ดร. ชชัชยั ฉนัทจนิดา กรรมการบรษิทัฯ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายแม่ทพั ต. สุวรรณ กรรมการบรษิทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการ 
6. นางสาวกุลพชัร ์กนกวฒันาวรรณ กรรมการบรษิทัฯ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
7. นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ กรรมการบรษิทัฯ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
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ผูบ้รหิารผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
1.  นายทรงพล ทศันาเสถยีรกจิ   ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 
2.  นางสาวอุไรวรรณ สมานวงศ ์  ผูอ้ านวยการฝ่ายผลติ 

3.  นางสาวชไมพร ตัง้กติตสุิวรรณ์  ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 
1. คุณสุมาล ีรวีราบณัฑติ   หุน้ส่วนดา้นการสอบบญัช ี 
2. คุณมณี รตันบรรณกจิ  หุน้ส่วนดา้นการสอบบญัช ี
3. คุณณฐันิช  เตชวรประเสรฐิ  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัช ี  

และ นางสาววสิสุตา ปลอดอ่อน ทีป่รกึษากฎหมาย 

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบถงึวธิกีารด าเนินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ของบรษิทัฯ 
ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ดงันี้ 

1. การออกเสยีงลงคะแนนของผูถ้อืหุน้  
เนื่องจากการประชุมในครัง้นี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ดงันัน้ขอใหผู้ถ้อืหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชุมลงคะแนน
เสยีงผ่านระบบ โดยการกดเลอืกการลงคะแนนทีข่ ึ้นในหน้าจอในแต่ละวาระ ภายหลงัจากทีป่ระธานแจง้ใหม้กีาร
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะม ีPop Up สอบถามอกีครัง้หนึ่งว่า ยนืยนั
การลงคะแนนหรอืไม่ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยนืยนัการลงคะแนน ส าหรบัวาระแจง้เพื่อทราบ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะ
ไม่สามารถลงคะแนนได ้

▪ ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยใหน้ับหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

▪ ผู้ถือหุ้นมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง เพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านัน้ 

2. การนับคะแนนเสยีง   
▪ บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงที ่ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง มาหกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยการลงมติในการประชุมครัง้นี้เป็นการลงมตแิบบ
เปิดเผย ไม่ใช่การลงมตแิบบลบั 

3. การลงมตใินวาระต่าง ๆ จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
▪ การลงมตใินวาระที ่1 วาระที ่3 วาระที ่4 วาระที ่5 และวาระที ่7 จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
▪ การลงมตใินวาระที ่6 จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม  
▪ ภายใต้ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 35 (1) ก าหนดว่า “ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนโดยใหน้ับหนึ่งหุน้เป็นเสยีงหนึ่ง ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานทีป่ระชุม
ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชี้ขาด” ดงันัน้ ในการพจิารณาคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ว่าเหน็
ดว้ยในวาระนัน้ ๆ หรอืไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” และ “ไม่เหน็ดว้ย” ของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผูถ้อืหุน้มกีารออกเสยีงลงคะแนน “งดออกเสยีง” บรษิทัฯ จะไม่นับ
การออกเสยีงดงักล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสยีง 
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▪ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การ
ลงคะแนนของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีง
นัน้ไม่ถูกต้อง และไม่ถอืเป็นการลงคะแนนของผูถ้ือหุน้ หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออก
เสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรอืระบุไว้ไม่ชดัเจน ผู้รบัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและ
ลงคะแนนแทนไดต้ามทีเ่หน็สมควร ยกเวน้วาระที ่5 กรรมการอสิระทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉนัทะซึง่เป็นผูม้ส่ีวนได้เสยี
พเิศษในวาระนี้ จะงดออกเสยีง 

4. การซกัถามและแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ 
▪ ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ ประธานทีป่ระชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

วาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีต่อ้งการซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็กรุณาส่งค าถาม
ในวาระนัน้ๆ โดยในขณะทีพ่จิารณาวาระนัน้ๆอยู่  

▪ ทัง้นี้ ท่านผูถ้อืหุน้สามารถแสดงความคดิเห็นผ่านภาพและเสยีง ไดโ้ดยท าตามขัน้ตอนปฏบิตัติามคู่มือที่ได้
ส่งไปใหทุ้กท่านแล้วตาม email ทีท่่านไดล้งทะเบยีนไว ้และก่อนทีท่่านจะถามค าถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
ขอใหท้่านแจง้ชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผู้รบัมอบฉันทะ เพิม่เตมิดว้ยชื่อและนามสกุลของผู้
มอบฉนัทะ ใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ทุกครัง้ 

จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้รยีนเชญิ นายปรยีม์น ป่ินสกุล ประธานกรรมการบรษิทัฯ ซึง่ท าหน้าทีป่ระธานในที่
ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่าวาระนี้ เป็นการพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 
ประจ าปี 2563 ซึ่งไดจ้ดัใหม้กีารประชุมเมื่อวนัที ่19 มถิุนายน 2563  และบรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งรายงาน
ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วนั นับแต่วนัประชุมผูถ้อืหุน้ และไดน้ าขึน้
บนเวบ็ไซดข์องบรษิทั เพื่อเปิดเผยแก่ผูถ้อืหุน้และนักลงทุนทัว่ไปแลว้ และปรากฎว่าไม่มผีูใ้ดคดัคา้น
หรอืขอแก้ไข โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1  ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้ม
หนังสอืเชญิประชุม คณะกรรมการจงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุมการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่19 มถิุนายน 2563 โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอ 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคดิเห็นและสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่
เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับวาระนี้ 
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้ 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งไดป้ระชุม
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

เหน็ดว้ย 627,486,415 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 7,606,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 



 
 

 

1319/9 ซอยพฒันาการ 25 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 02-318-4488 แฟกซ์ 02-318-1022 

หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระนี้ ไม่มบีตัรเสยี 
(2) การลงมตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายแม่ทพั ต.สุวรรณ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดผลการ
ด าเนินงานของบรษิทั ประจ าปี 2563 ต่อทีป่ระชุม และประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่าบรษิทัฯ 
ไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 2563 ไวใ้นรายงานประจ าปี 
2563 ในรปูแบบ QR Code ทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมแลว้ โดยมรีายละเอยีด
ปรากฎตามเอกสารแนบ 2  

ทัง้นี้ นายแม่ทพั ต.สุวรรณ ไดช้ี้แจงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2563 
โดยสรุปดงันี้ 

▪ ขยายสาขาโดยเปิดอาฟเตอร ์ย ูสาขาใหม่ในกรุงเทพฯ 4 สาขา ไดแ้ก่ สาขา MRT จตุจกัร, 
เซน แอท เซน็ทรลัเวลิด,์ สามย่านมติรทาวน์ และแพลตตนิัม่ 

▪ ขยายสาขาร้านกาแฟมกิก้า โดยเปิดสาขาเพิม่รวม 44 สาขา แบ่งเป็นสาขาทีด่ าเนินการ
โดยกลุ่มบรษิทัฯ เอง จ านวน 12 สาขา และสาขาแฟรนไชส ์จ านวน 32 สาขา 

▪ ปิดรา้นอาฟเตอร์ ย ูทุเรยีน ทีส่ยามพารากอน เนื่องจากหมดสญัญาเช่าพืน้ที ่และทางผูใ้ห้
เช่ามกีารปรบัปรุงพืน้ทีใ่หม่ 

▪ เพิม่โมเดลธุรกจิใหม่ โดยแบ่งพืน้ทีภ่ายในรา้นเป็นมุมส าหรบัจ าหน่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภค
เพื่อซื้อ กลบับ้าน โดยมทีัง้สนิค้าที่ผลติโดยบรษิทัฯ เอง และสนิค้าที่ฝากขายในชื่อ อาฟ
เตอร ์ย ูมารเ์กต็เพลส 

▪ ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 บริษัทฯ ได้มีการลดต้นทุนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการ
เจรจาปรบัพื้นทีเ่ช่าในทุกสาขา ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ  นอกจากนี้บรษิทัฯ 
ยงัไดม้กีารคดิคน้พฒันาสนิคา้ใหม่ๆ โดยเน้นกลุ่มทีเ่หมาะกบัการซื้อกลบับา้น รวมถงึสรา้ง
พนัธมติรในการร่วมออกสนิคา้ 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคดิเห็นและสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่
เกีย่วกบัวาระน้ี ซึง่มผีูถ้อืหุน้ขอสอบถามขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัวาระน้ี ดงันี้  

คุณกรกช กุลนิต ิ   ผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามในเรื่อ ง
ดงัต่อไปนี้ 

1. สนิคา้ทีน่ ามาขายในอาฟเตอร ์ย ูมารเ์กต็เพลส ทางบรษิทัฯ มกีารคดิรายได้
ในตวัผลติภณัฑท์ีไ่ม่ใช่ของตนเองอย่างไร 

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ – สนิคา้ทีน่ ามาวางขายในอาฟเตอร ์ย ูมารเ์กต็เพลส นัน้ 
จะคิดรายได้เป็นเปอร์เซ็นต์ GP ตามมาตรฐานการฝากขายสินค้าตามปกติ 
เพื่อน ามาใชจ้่ายเป็นค่าด าเนินการ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบรหิารจดัการ ไม่ต่างจาก
ระบบการฝากขายทัว่ไป 
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2. สาขาแรกทีจ่ะเปิดทีฮ่่องกงยงัเป็นไปตามแผนในกลางปี 2564 นี้หรอืไม่ และ
สิน้ปี 2564 จะสามารถเปิดไดก้ีส่าขา 

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ – กรณีทีไ่ม่มสีถานการณ์ เช่น หา้มเดนิทางขา้มประเทศ 
สาขาแรกทีฮ่่องกงจะเปิดแบบเตม็รปูแบบประมาณไตรมาส 3 ส่วนสาขาต่อไป
ตอ้งรอดสูถานการณ์ในฮ่องกงว่าสภาพเศรษฐกจิเป็นอย่างไร 

คุณธรีภทัร นิคมานนท ์   ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ดว้ยตนเอง ไดเ้สนอความคดิเหน็
เกีย่วกบัรา้นกาแฟมกิกา้ว่ารสชาตเิครื่องดื่มของสาขาทีเ่ปิดหลงัๆ ไม่อร่อยเท่า
สาขาแรกๆ ทีเ่ปิด อาจจะเนื่องจากพนักงานขายมกัถามลูกคา้ว่ารบัหวานน้อย
หรือไม่ ซึ่งเป็นการชี้น าให้ลูกค้าตอบรับ ท าให้รสชาติเปลี่ยนไปไม่อร่อย
เท่าทีค่วร นอกจากนี้ บางเครื่องดื่มถูกออกแบบมาใหด้ื่มจากแกว้โดยไม่ตอ้งใช้
หลอด เมื่อพนักงานขายใส่หลอดให้ลูกค้าเลย ท าให้รสชาติและกลิน่ที่ลูกค้า
รบัรูเ้ปลีย่นไป   

    นางสาวกุลพชัร์ กนกวฒันาวรรณ – กรณีทีห่ลายสาขาถามค าถามเรื่องหวาน
น้อยเพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ ซึง่ลูกคา้อาจจะแจง้เป็นหวานปกตไิด ้กรณีการให้
หลอด เดมิไม่ไดใ้หแ้ต่จะวางไวเ้ป็นทางเลอืกใหลู้กคา้ แต่เมื่อเกดิสถานการณ์
โควดิ ลูกคา้ส่วนใหญ่ขอหลอด ทางบรษิทัฯ จงึใหห้ลอดกบัลูกคา้เลย บรษิทัฯ 
จะน าความคดิเหน็ไปเป็นแนวทางในการปรบัปรุงต่อไป 

คุณฆนัท เกษมสตัย ์   ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า
ยอดขายมกิกา้ไดต้ามเป้าหรอืไม่ ตอนนี้ขายไดว้นัละกีแ่กว้ต่อสาขา   

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ – ร้านมกิก้าเปิดมาก่อนช่วงโควดิไม่นาน และเมื่อเปิด
แล้วก็ยังอยู่ในช่วงโควิดมาโดยตลอด ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคืออาคาร
ส านักงานทัง้ราชการและเอกชน ซึ่งในสถานการณ์โควิดมีการ work from 
home เป็นระยะ ท าให้ยอดขายไม่คงที่  และเพิ่งอยู่ ในช่วงระยะเริ่มต้น 
เป้าหมายของรา้นมกิกา้คอื 100 – 200 แก้วต่อวนั ซึ่งมทีัง้สาขาทีท่ าไดแ้ละท า
ไม่ได ้เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบนัยงัคงมคีวามไม่แน่นอน จงึตอ้งรอดอูกีระยะ   

จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้ 

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้น าเสนองบ
การเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

นายมลิล์ กนกวฒันาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงนิของบรษิทัฯ 
ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ไดผ้่านการใหค้วามเหน็จากผูส้อบบญัชแีล้ว และ
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ผูส้อบบญัชไีดแ้สดงความเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไขต่องบการเงนิของบรษิทัฯ ซึง่ในงบการเงนิดงักล่าวมี
สาระส าคญัโดยสรุปไดด้งันี้ 

รายการส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563 (บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 
สนิทรพัยร์วม 1,303,219,982 1,282,472,614 
หนี้สนิรวม 452,517,507 437,065,097 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 850,702,475 845,407,517 
รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 767,937,916 745,510,960 
รวมรายได ้ 773,437,818 753,889,615 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 53,882,344 48,343,796 
ก าไรต่อหุน้ 0.07 0.06 

นอกจากนี้ นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ ชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แหง่
พระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เติม) (“พ.ร.บ.บรษิัท
มหาชนจ ากดั”) และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 39 ซึ่งก าหนดใหบ้รษิทัต้องจดัท างบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัช ีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของทุกปี จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา
การอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรบัรอบปีบญัชี
สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยงบการเงนิดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจาก
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทัฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคดิเห็นและสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่
เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับวาระนี้ 
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้ 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้  

เหน็ดว้ย 635,092,816 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระนี้ ไม่มบีตัรเสยี 
(2) การลงมตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรผลก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั ก าหนดว่าบรษิทัฯ 
ต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายในจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 
ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากม)ี จนกว่าทุนส ารองตามกฎหมายจะมี
จ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้นี้ เนื่องดว้ยปัจจุบนับรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรเงนิทุน
ส ารองครบตามทีก่ฎหมายก าหนดแล้วบรษิทัฯ จงึไม่ต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารอง
เพิม่เตมิอกี 

บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธภิายหลงั
จากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ โดยการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัความจ าเป็น
และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นสมควร ดงันัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2564 พจิารณาแล้วเหน็ควรจดัสรรผลก าไรจากการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เพื่อจ่ายเงนิปันผลประจ าปี
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท คดิเป็นเงนิปันผลรวมทัง้สิ้น 48,937,413.66 
บาท ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ จะจ่ายเงนิปันผลตาม
รายละเอยีดดงักล่าวขา้งต้นใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีม่ชีื่อปรากฏตามรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล ณ 
วนัที ่10 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่25 พฤษภาคม 2564 

ดงันัน้ จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

1) พจิารณาอนุมตัิงดการจดัสรรผลก าไรจากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี
สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เขา้ทุนส ารองของบรษิัทฯ เนื่องจากบรษิัทฯ มทีุนส ารองครบ
ตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ 

2) พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรผลก าไรจากผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เพื่อจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท หรอืคดิ
เป็นร้อยละ 98.06 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะของกิจการ ซึ่งคิดเป็นเงินปันผลรวม
ทัง้สิน้ 48,937,413.66 บาท 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคดิเห็นและสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่
เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับวาระนี้ 
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้ 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารงดจดัสรรผลก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบ
ปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และรบัทราบการจ่ายเงนิปันผล 
ส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท คดิเป็นเงนิปันผลรวม
ทัง้สิ้น 48,937,413.66 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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เหน็ดว้ย 635,092,816 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระนี้ ไม่มบีตัรเสยี 
(2) การลงมตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็น
สามส่วนไม่ได ้กใ็หก้รรมการออกจากต าแหน่งโดยจ านวนทีใ่กลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่
ออกตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลอืกตัง้เขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้ 
 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบรษิัท มกีรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 3 ราย ดงันี้ 

1) นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2) นางสาวกุลพชัร ์กนกวฒันาวรรณ  กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
3) นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ    กรรมการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละเพื่อความโปร่งใส 
ขอเชญิกรรมการทัง้ 3 ท่าน ทีค่รบวาระตามรายชื่อขา้งต้น ซึ่งเป็นผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในวาระนี้ออก
จากหอ้งประชุมจนกว่าวาระนี้จะพจิารณาเสรจ็สิน้  
 

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 แล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากต าแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ  
 

ดงันัน้ จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการผูท้ีต่้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระทัง้ 3 ท่านใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระหนึ่ง โดยมรีายละเอยีดและ
ประวตัขิองกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้
ทุกท่านพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมแลว้ 
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ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคดิเห็นและสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่
เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับวาระนี้ 
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้ 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ จ านวน 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  ดงัรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. อนุมตักิารแต่งตัง้ นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระ 
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

เหน็ดว้ย 635,092,816 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

2. อนุมตัิการแต่งตัง้ นางสาวกุลพชัร์ กนกวฒันาวรรณ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ 
ต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

เหน็ดว้ย 635,092,816 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

3. อนุมตักิารแต่งตัง้ นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ต่อไปอกี
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

เหน็ดว้ย 635,092,816 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระนี้ ไม่มบีตัรเสยี 
(2) การลงมตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

                 หลงัจากน้ี ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ชญิกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ทีป่ระชุม 
 
 



 
 

 

1319/9 ซอยพฒันาการ 25 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 02-318-4488 แฟกซ์ 02-318-1022 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ประจ าปี 
2564 
ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายงานต่อทีป่ระชุมเกีย่วกบัการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทฯ และกรรมการชุดย่อยของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 ว่า ตาม
มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดัฯ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดว่า กรรมการมสีทิธิ
ไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบ
แทนในลกัษณะอื่นตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะอนุมตั ิซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็น
หลกัเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมมีติ
เปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่นกไ็ด ้

ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยพจิารณากลัน่กรองอย่างละเอยีดถงึความเหมาะสมประการ
ต่างๆ กล่าวคอื ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และขนาดธุรกิจของบรษิทัฯ ภาระหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนไม่เกนิ 1,000,000 บาท โดย
ใหจ้่ายในรปูค่าเบีย้ประชุมรายไตรมาส ตามรายละเอยีดดงันี้ 
 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ 
ปี 2564 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ปี 2563 

อตัราค่าเบีย้
ประชุม 

บาท/คน/ไตร
มาส 

ค่าเบีย้ประชมุ 
(ปีทีเ่สนอ) 

อตัราค่าเบีย้
ประชุม 

บาท/คน/ไตร
มาส 

ค่าเบีย้
ประชุม 

 (ทีเ่กดิขึน้
จรงิ) 

ประธานกรรมการบรษิทั และ
กรรมการอสิระ 

55,000 220,000 55,000 220,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอสิระ 

45,000 180,000 45,000 180,000 

กรรมการอสิระ 35,000 140,000 35,000 140,000 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารของ
บรษิทั 

10,000 40,000 10,000 40,000 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของ
บรษิทั 

- - - - 

รวม  580,000  580,000 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคดิเห็นและสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่
เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับวาระนี้ 
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้ 
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มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทัฯ 
ประจ าปี 2564 โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอทุกประการ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย 635,092,816 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระนี้ ไม่มบีตัรเสยี 
(2) การลงมติในวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 
2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอ
รายละเอยีดต่อทีป่ระชุมในวาระนี้ 

นายพเิชษฐ ภีมะโยธนิ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั ที่
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
ทุกปีนัน้ ดงันัน้ จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ส านักงาน 
อีวาย จ ากัด (“ส านักงาน อีวาย”)  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี้ เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชทีีม่รีายนามขา้งต้น ไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ด ้ใหส้ านักงาน อวีาย แต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอื่นของส านักงาน อวีาย เขา้ท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัแทนได ้

 1) นางสาวมณี รตันบรรณกจิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5313 และ/หรอื 
2) นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5238 และ/หรอื 
3) นางสาววสิสุตา จรยิธนากร  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3853 

ทัง้นี้ การพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2564 ขา้งต้น คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณา
ถงึคุณสมบตั ิประสบการณ์การท างานและค่าสอบบญัชโีดยเห็นว่าส านักงาน อวีาย เป็นส านักงาน
สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน
ดงักล่าว ไม่มคีวามสมัพนัธ ์หรอืมส่ีวนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร 
หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และไม่มผีูส้อบบญัชรีายใดที่
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเกนิ 7 ปี รวมทัง้ค่าสอบบญัชทีีเ่สนอกม็คีวามสมเหตุสมผลกบัภาระงาน
ของผูส้อบบญัช ี
ดงันัน้ ขอเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
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1,710,000 บาท ไม่รวมบรษิัทย่อย ค่าบรกิารอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 
(Out of pocket expenses) 

                 ทัง้นี้ ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 เปรยีบเทยีบกบัปี 2563 มรีายละเอยีดดงันี้ 

ค่าตอบแทน 
ผูส้อบบญัช ี         
(Audit Fee) 

ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด             
31 ธนัวาคม 2563 

ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด             
31 ธนัวาคม 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 
ค่าสอบบญัชขีอง
บรษิทัฯ 

จ านวนเงนิไม่เกนิ 1,710,000 บาท จ านวนเงนิไม่เกนิ 1,710,000 บาท 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคดิเห็นและสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่
เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับวาระนี้ 
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้ 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยมรีายละเอยีดตามที่
เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

เหน็ดว้ย 635,092,816 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

หมายเหตุ   (1) การลงมตใินวาระนี้ ไม่มบีตัรเสยี 
(2) การลงมตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ใน
หนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ได้พจิารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดง
ความคดิเหน็และซกัถามค าถาม โดยสรุปไดด้งันี้  

คุณจกัรกฤษณ์ พึง่ตวั   ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเองไดส้อบถามถงึกระแส
ความตอ้งการเปิดรา้นมกิกา้ว่าเป็นอย่างไร และผูบ้รหิารมคีวามมัน่ใจมากน้อย
แค่ไหนที่จะเปิดเพิ่มอีก 100 สาขาในปี 2564 นี้ และขอทราบจ านวนร้านที่
อนุมตัแิลว้ว่ามจี านวนเท่าไร 

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ – กระแสตอบรบัในความต้องการเป็นแฟรนไชส์ร้าน
กาแฟมกิก้าถือว่าดอีย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควดิหลาย
ท่านเริ่มมองหาธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม หรือต้องการเป็น
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เจ้าของร้านกาแฟ ได้ให้ความสนใจกับโมเดลแฟรนไชส์มิกก้าเป็นอย่างดี  
จ านวนสาขาที่อนุมตัิแล้วในปัจจุบนัมมีากกว่า 30 สาขา โดยบางส่วนเปิดไป
บ้างแล้ว บางส่วนเซน็สญัญาแล้ว และบางส่วนอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ถ้าไม่มี
วกิฤตรุนแรงทีท่ าใหก้ารด าเนินงานตอ้งหยุดชะงกั บรษิทัฯ มัน่ใจว่าจะสามารถ
เปิดสาขาเพิม่ไดถ้งึ 100 สาขาในปีนี้ตามแผนทีว่างไว ้

คุณพะเนียง พงษธา   ผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามในเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ 

1. หลงัจากการเปิดมกิกา้ไป เหน็ถงึโอกาส หรอืจะมกีารเปลีย่นแปลงอะไรจาก
เป้าทีเ่คยตัง้ไวห้รอืไม่ 

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ – เป้าส าหรบัมกิก้ายงัไม่เปลี่ยน เนื่องจากในการสรา้ง
แบรนด์นี้ขี้นมา บรษิัทฯ มองว่าเป็นสนิคา้ที่สามารถเขา้ถึงผู้บรโิภคไดทุ้กคน 
สามารถดื่มไดทุ้กวนั และเปิดไดห้ลากหลายพืน้ที ่จงึยงัคงด าเนินงานตามแผน
ที่วางไว้ ซึ่งอาจจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเมื่อเริ่มเปิดสาขาในต่างจังหวัด 
เนื่องจากแบรนด์มกิก้าน าเสนอในส่วนของไลฟ์สไตล์และความเป็นเอกลกัษณ์
ของแบรนดท์ีน่อกเหนือไปจากตวัเครื่องดื่มทีเ่ป็นกาแฟ 

2. สอบถามเกี่ยวกบัอาฟเตอร์ ยู มาร์เกต็เพลส ว่าสามารถชดเชยกบัรายไดท้ี่
หายไปไดห้รอืไม่ 

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ – ปัจจุบนัไดเ้ปิดอาฟเตอร์ ยู มาร์เกต็เพลสไป 10 กว่า
สาขา การท ามาร์เกต็เพลสแต่ละทีช่ดเชยกบัจ านวนโต๊ะทีห่ายไปประมาณ 2 - 
3 โต๊ะเป็นอย่างมาก ในบางสาขาจงึอาจไม่สามารถชดเชยรายไดท้ี่หายไปได้
ทัง้หมด แต่สามารถช่วยเพิม่ยอดขายส าหรบัลูกคา้ระหว่างทีร่ออาหารในร้าน  
หรอืลูกคา้ทีเ่ดนิผ่านรา้นแต่ไม่ไดต้ัง้ใจเขา้มานัง่รบัประทานในรา้นกส็ามารถซื้อ
สนิค้ากลบัได้ ซึ่งรายได้จากมาร์เก็ตเพลสอย่างน้อยจะชดเชยกบัรายได้ของ
จ านวนโต๊ะที่หายไป นอกจากนี้ สนิค้าซื้อกลบับ้านของบรษิทัฯ ที่เดมิวางอยู่
กระจายกนัตามชัน้วางหรอืตู้แช่ เมื่อมมีาร์เกต็เพลสกท็ าใหส้นิคา้กลุ่มนี้ขายดี
ขึ้น เนื่องจากบรรยากาศการซื้อน่าสนใจมากขึ้น ภาพรวมจึงถือว่ามาร์เก็ต
เพลสเป็นที่น่าพอใจ และบริษัทฯ จะยงัคงเดินหน้าตามแผนที่วางไว้และจะ
พัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้  สินค้าในมาร์เก็ตเพลสจะมีการ
หมุนเวียนเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ในระยะยาวบริษัทฯ เชื่อว่าโมเดลมาร์เก็ต
เพลสจะส่งผลดีต่อบริษัท เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถ
กระจายสินค้าที่หลากหลาย ได้ทดลองสินค้าใหม่ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
ต่างๆ เพื่อน ามาพฒันางานต่อไป 

คุณสุพรีณฐั กววีจัน์   ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ดว้ยตนเอง ได้ขอใหท้างบรษิทัฯ 
update สนิคา้ใหม่ของอาฟเตอร ์ย ู     
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    นางสาวกุลพชัร์ กนกวฒันาวรรณ – ตัง้แต่เกดิสถานการณ์โควดิ บรษิทัฯ มอง
ว่าควรมกีารออกสนิคา้ที่สามารถรบัประทานทีบ่้านใหเ้ยอะขึน้ เนื่องจากก่อน
หน้านี้สินค้าใหม่ส่วนมากเป็นการรบัประทานที่ร้าน พอมีโควิดบริษัทฯ จึง
ปรบัตวัโดยพฒันาสนิคา้ทีส่ามารถน าไปผสมต่อหรอืสามารถรบัประทานไดเ้ลย
ที่บ้าน โดยรสชาตใิกล้เคยีงกบัที่ร้าน ซึ่งตัง้แต่ช่วงปีทีแ่ล้วจนถึงโควดิระลอก
สามนี้ บริษัทฯ มีสินค้าซื้อกลบับ้านออกมาโดยตลอด เช่น ขนมปังรสชาติ
ต่างๆ แป้งแพนเคก้ เครื่องดื่มบรรจุขวดต่างๆ  ซึ่งเมื่อมมีาร์เกต็เพลสกท็ าให้
บรษิัทฯ มพีื้นที่โชว์สนิค้าได้มากขึน้ นอกจากนี้ ยงัมสีนิค้าทีท่ าร่วมกบัผูข้าย
ขนมอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง เช่น ขนมโจบานอฟฟ่ี พีนัทบัตเตอร์บราวนี่ ในปีนี้ 
บรษิัทฯ ได้เริม่กลบัมาออกสนิค้าส าหรบัรบัประทานในร้าน โดยเริม่จากกลุ่ม
เมนูน ้าแขง็ไส ไดแ้ก่ มะยงชดิ แตงไทย ซึง่เป็นเมนูใหม่ มะม่วงน ้าปลาหวาน  

คุณสทิธชิยั กจิไพศาลศกัดิ ์   ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า
 จากสถานการณ์โควิดปัจจุบนั ทางบริษัทฯ คิดว่าการปรบัตัวของบริษัทนัน้
เพยีงพอต่อการรบัแรงกระแทกไดห้รอืไม่ 

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ – ในปีทีแ่ล้ว ยอดขายของบรษิทัฯ ลดลงเนื่องจากไม่มี
รายไดจ้ากนักท่องเทีย่วต่างประเทศ และในส่วนของยอดขายในประเทศกไ็ดร้บั
ผลกระทบจากการ lock down การเว้นระยะห่างทางสงัคม และการชะลอตวั
ทางเศรษฐกจิ บรษิทัฯ มมีาตรการลดค่าใชจ้่ายทุกอย่างเท่าทีส่ามารถท าได ้ซึง่
บรษิัทฯ ก็สามารถประคบัประคองมาได้และท าก าไรได้ในระดบัหนึ่ง ซึ่งเกิด
จากความช่วยเหลอืของทุกฝ่าย ทัง้ผูใ้หเ้ช่าพืน้ที ่พนักงาน ผูข้ายสนิคา้ เพื่อให้
สถานการณ์ผ่านไป แต่ในสถานการณ์ปัจจุบนั บรษิทัฯ มองว่ายากกว่าปีทีแ่ล้ว 
เนื่องจากสถานการณ์รุนแรงกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงพยายาม
ด าเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ ทัง้นโยบายการลด
ตน้ทุน การปรบัแผนต่างๆ เช่น การขายผ่าน outlet ย่อยๆ ซึง่คล่องตวักว่าการ
เปิดสาขาใหม่ ออกสนิคา้ซื้อกลบับา้น การใชแ้อปพลิเคชนั การขยายรา้นมกิก้า 
การเดนิงานต่างประเทศ  

คุณวฑิรูย ์งามเมฆฉาย   ผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าจาก
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที่ทางผู้บริหารแจ้งว่าก าลงัมกีารเตรยีมตวั
สร้างแบรนด์ใหม่ แบรนด์ใหม่ดังกล่าวจะมี Business model ในลักษณะที่
เหมือนหรือคล้ายกับที่อาฟเตอร์ ยู ก าลังท าอยู่  หรือว่าจะมีการท าเป็น 
Business model ใหม่ไปเลย และทางบริษัทฯ มีแผนเติบโตแบบ inorganic 
เช่น M&A บา้งหรอืไม่ 

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ – บรษิัทฯ อยู่ในขัน้ตอนการพฒันาแบรนด์ใหม่ในปีนี้ 
โดยเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารซึ่งเป็นความถนัดของบริษัทฯ และจะเปิดเผย
ขอ้มูลเพิม่เติมเมื่อมคีวามคบืหน้ามากขึน้ ส่วนการท า M&A บรษิัทฯ มองหา
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โอกาสในการท า M&A มาโดยตลอด แต่ยังไม่พบบริษัทที่คิดว่าสามารถ
สนับสนุนการท างานของบรษิทัฯ ได้จรงิ ซึ่งถ้ามธีุรกิจทีน่่าสนใจหรอืสามารถ
สนับสนุนการด าเนินงานของบรษิทัฯ ได ้บรษิทัฯ กพ็รอ้มทีจ่ะพจิารณาการท า 
M&A  

คุณพะเนียง พงษธา   ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเองไดแ้สดงความคดิเหน็ 
    และสอบถามในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

1. ขอบคุณและเป็นก าลงัใจใหก้บัทมีอาฟเตอร์ ยู และผูบ้รหิารทุกท่าน โดยที่
ผ่านมาได้เห็นความพยายามของบริษัทฯ ในการมี Business model ใหม่ๆ 
การจดัสรรพืน้ทีร่า้นใหด้ทีีสุ่ด การเริม่ท าแบรนดม์กิกา้ การท าอาฟเตอร ์ย ูมาร์
เกต็เพลส หรอืการออกสนิคา้ใหม่ๆ ร่วมกบัคนอื่น  

2. ถามเรื่อง After You Application ว่ามผีลดอีะไรบ้าง และสามารถช่วยเพิม่
ผลประกอบการอย่างไรบา้ง ม ีfunction อะไรทีน่่าสนใจบา้ง 

    นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ – ส าหรบั function ของ After You Application ใน
หน้าแรกจะเป็นการ update ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงเมนูใหม่ๆ และจะ
พฒันาใหม้ลีกัษณะคล้าย Instagram คอืสามารถลงวดีโีอได ้มกีารกด like กด 
share ต่อมาเป็นรายละเอยีดเกี่ยวกบัสาขาเพื่อใหลู้กคา้ทราบว่ามสีาขาที่ไหน
บ้าง จ านวนควิแต่ละสาขาเพื่อให้ลูกค้าสามารถไปทีอ่ื่นระหว่างรอควิได้ และ
รายละเอียดเกี่ยวกบัแผนทีส่าขา โดยในอนาคต บรษิัทฯ วางแผนว่าจะมกีาร
เพิม่เกีย่วกบัโปรโมชัน่และการตลาดต่างๆ ซึง่อาจแตกต่างกนัไปในแต่ละสาขา  

    ในส่วนของ function delivery จะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นลกัษณะ 
delivery แบบเดยีวกบั Grab และ Lineman ในการส่งสนิคา้ถึงบ้าน ในขณะที่
ส่วนที่ 2 เป็นการส่งแบบ EMS ส าหรบัลูกค้าต่างจงัหวดั โดยใช้เวลาการส่ง
สนิค้าประมาณ 3 - 7 วนัแล้วแต่พื้นที่ ใน function delivery สามารถบอกค่า
ขนส่งก่อนได้โดยที่ลูกค้ายงัไม่ต้องเลือกสินค้า และในอนาคต บริษัทฯ จะ
ปรบัปรุง application ใหลู้กคา้สามารถคน้หาไดว้่าสนิคา้ทีต่อ้งการมขีายทีส่าขา
ไหนบา้ง  

    นอกจากนี้ ยังมี function การสัง่สินค้าล่วงหน้า (pre-order) ส าหรับการใช้
บรกิารทีส่าขา โดยม ี2 ส่วน ส่วนแรกลูกคา้เลอืกสนิคา้ จ่ายเงนิ และเลอืกว่าจะ
ไปรบัสนิคา้ทีส่าขาและเวลาไหน ส่วนทีส่อง ลูกคา้เลอืกเมนูสนิคา้ไว้ก่อนโดย
ยงัไม่จ่ายช าระค่าสนิคา้ และไปสแกนจ่ายเงนิทีแ่คชเชยีร ์เพื่อลดระยะเวลาทีใ่ช้
ในการเลอืกสนิค้าทีห่น้าแคชเชยีร์ลง กรณีลูกคา้ทีต่้องการซื้อสนิคา้แบบกลบั
บา้นสามารถเลอืกสนิคา้ไวก้่อนและไปจ่ายเงนิทีแ่คชเชยีรไ์ดเ้ลย 
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    ในส่วนของ Wallet และ Royalty program ลูกคา้สามารถน าคะแนน (point) มา
แลกเป็นส่วนลดหรอืของรางวลั และบรษิทัฯ ยงัสามารถน าประวตักิารใชจ้่าย
ของลูกคา้มาเป็นขอ้มลูในการพฒันา function ต่างๆ ในอนาคต 

คุณสทิธชิยั กจิไพศาลศกัดิ ์   ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง ขอสอบถามดงันี้ 

1. ขอทราบความคบืหน้าในการขยายตลาดไปยงัประเทศจนี 

นายแม่ทพั ต.สุวรรณ – บริษัทฯ มีผู้สนใจติดต่อเข้ามาเป็นระยะ และมีนัก
ลงทุนกลุ่มหนึ่งที่บริษัทฯ คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะให้สิทธิแฟรนไชส์ใน
มณฑลของนักลงทุนกลุ่มนี้ เนื่องจากมคีวามสนใจทีต่รงกนั และอยู่ในขัน้ตอน
การร่างสญัญาเพื่อน ามาคุยกนัต่อไป ซึ่งบรษิทัฯ คาดว่าจะจบขัน้ตอนเกีย่วกบั
สญัญาในไตรมาส 3 หรอือย่างชา้ภายในปีนี้  

2. ก่อนหน้านี้มขีา่วความร่วมมอืกบั OR มคีวามเป็นไปไดห้รอืไม่  

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ – บรษิทัฯ มกีารคุยกบั partner หลายรายอย่างต่อเน่ือง 
ซึง่กรณี OR เคยคุยเกีย่วกบัสนิคา้ทีจ่ะซื้อขายกนั ยงัไม่ไดม้กีารตกลงอะไร   

คุณจกัรกฤษณ์ พึง่ตวั   ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเองไดส้อบถามว่าบรษิทัฯ 
ไดพ้จิารณาถงึการไปเปิดสาขาทีจุ่ดชารจ์ EV บา้งหรอืไม่ 

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ – ในกรณีทีจุ่ดชาร์จ EV อยู่ในสถานีเตมิน ้ามนั บรษิทัฯ 
มองว่าปัจจุบันสถานีเติมน ้ ามันต่างๆ พยายามพัฒนาตัวเองในเรื่องของ
ภาพลกัษณ์ การบรกิาร ความหลากหลาย มรี้านค้าปลกีหลากหลายในสถานี 
ซึ่งในอนาคตถ้าสถานีต่างๆ พฒันาขึน้มาจนตอบโจทย์บรษิทัฯ ในการมสีาขา
ในสถานี้นัน้ได ้บรษิทัฯ กส็นใจทีจ่ะมสีาขาในสถานีนัน้ๆ  

เมื่อไม่มคี าถามใดเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีส่ละเวลาเขา้ร่วมประชุมและปิดการประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 โดยกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.  

 

ลงชื่อ ..................................... 

             (นายปรยีม์น ป่ินสกุล) 
                        ประธานทีป่ระชุม 

 
 
ลงชื่อ ........................................... 
       (นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ) 
     กรรมการและเลขานุการบรษิทั 
       ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
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