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รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2565 

ของ 

บริษทั อาฟเตอร ์ยู จาํกดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานทปีระชุม 

บรษิัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2565 (“ทปีระชุม”) เมอืวนัท ี

25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

เรมิการประชุม 

นางสาวจนัทนี ตนัตสุรฤกษ์ ทําหน้าทเีป็นผู้ดําเนินการประชุม (“ผู้ดําเนินการประชุม”) ผูด้ําเนินการประชุมกล่าวต้อนรบัผู้

ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะรวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุม และแจ้งให้ทีประชุมทราบถึงข้อมูลทวัไปเกยีวกับจํานวนทุนจด

ทะเบยีนและหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนักําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 เมอืวนัท ี10 

มนีาคม 2565 และผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อทปีระชุมว่า ในการประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกสค์รงันีมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมการ

ประชุมดว้ยตนเองและรบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมรวม 111 ราย นับรวมจํานวนหุน้ได ้645,595,663 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ย

ละ 79.1536 ของหุ้นทจีําหน่ายได้ทงัหมดของบรษิทัฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามทกีําหนดไว้ในกฎหมายและขอ้บงัคบัของ

บรษิทัฯ ซงึกําหนดใหต้้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่น้อยกว่ากงึ

หนึงของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทงัหมด และต้องมหีุน้รวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดท้งัหมดของบรษิทัฯ 

ทงันี ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ผู้ดําเนินการประชุมไดก้ล่าวแนะนําคณะกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิารบรษิทัฯ และทีปรกึษา

บรษิทัฯ ทเีขา้ร่วมการประชุม ดงันี  

กรรมการผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 

1.  นายปรยีม์น ปินสกุล   ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน 

2.  นายววิฒัน์ กนกวฒันาวรรณ รองประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

3.  นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ กรรมการบริษัทฯ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน 

4.  ดร. ชชัชยั ฉนัทจนิดา กรรมการบรษิทัฯ / กรรมการตรวจสอบ 

5.  นายแม่ทพั ต. สุวรรณ กรรมการบรษิทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการ 

6.  นางสาวกุลพชัร ์กนกวฒันาวรรณ กรรมการบรษิทัฯ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 

7.  นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ กรรมการบรษิทัฯ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูบ้รหิารผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1.  นายทรงพล ทศันาเสถยีรกจิ    ผูอํ้านวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 

2.  นางสาวอุไรวรรณ สมานวงศ ์   ผูอํ้านวยการฝ่ายผลติ 

3.  นางสาวชไมพร ตงักติตสิุวรรณ์  ผูอํ้านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 

1. คุณมณี รตันบรรณกจิ    หุ้นส่วนดา้นการสอบบญัช ี

2. คุณณฐันิช เตชวรประเสรฐิ  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัช ี  

และ คุณวสิสุตา ปลอดอ่อน ทปีรกึษากฎหมาย 



 
 

 

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

ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ปีระชุมทราบถงึวธิกีารดาํเนินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2565 ของบรษิทัฯ ผ่านสอื

อเิลก็ทรอนิกส ์ดงันี 

เนืองจากการประชุมในครงันีเป็นการประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์ดงันันขอใหผู้ถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสยีงผ่าน

ระบบ โดยการกดเลอืกการลงคะแนนทขีนึในหน้าจอในแต่ละวาระภายหลงัจากทปีระธานแจง้ใหม้กีารออกเสยีงลงคะแนนใน

วาระนันๆ เมอืกดเลอืกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะม ีPop Up สอบถามอกีครงัหนึงว่า ยนืยนัการลงคะแนนหรอืไม่ ใหก้ดตก

ลงเพอืเป็นการยนืยนัการลงคะแนน สาํหรบัวาระแจง้เพอืทราบ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได ้

1. การออกเสยีงลงคะแนนของผูถ้อืหุน้  

 ผูถ้อืหุน้ทกุคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทตีนถอือยู่ โดยใหน้บัหนึงหุน้ต่อหนึงเสยีง 

 ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนว่า เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพยีงอย่างใดอย่างหนึงเท่านัน 

2. การนับคะแนนเสยีง   

 บรษิทัจะนําคะแนนเสยีงท ีไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง มาหกัออกจากคะแนนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึเขา้รว่ม

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยการลงมติในการประชุมครงันีเป็นการลงมตแิบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติ

แบบลบั 

3. การลงมตใินวาระต่าง ๆ จะต้องไดร้บัคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ ดงันี 

 การลงมตใินวาระท ี1 วาระท ี3 วาระท ี4 วาระท ี5 และวาระท ี7  จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้

ถอืหุน้ทมีาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

 การลงมตใินวาระท ี6 จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้

ซงึมาประชุม  

 ผูร้บัมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามทผีูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะเท่านัน การลงคะแนนของผู้รบั

มอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามทรีะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนันไม่ถูกตอ้ง และไม่ถอืเป็น

การลงคะแนนของผูถ้ือหุน้ หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสอื

มอบฉนัทะหรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามทเีหน็สมควร ยกเวน้วาระท ี  

กรรมการอสิระทเีป็นผูร้บัมอบฉนัทะซงึเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีพเิศษในวาระนี จะงดออกเสยีง 

4. หลกัเกณฑใ์นการถามคาํถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ทเีกยีวขอ้งกบัวาระนัน ๆ 

 ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ ประธานทปีระชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ทเีกยีวขอ้งกบัวาระนัน ๆ  

ตามความเหมาะสม โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมทตี้องการซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็กรุณาส่งคาํถามในวาระนันๆ ในขณะ

ทพีจิารณาวาระนันๆ อยู่  

 ทงันี ท่านผูถ้ือหุ้นสามารถแสดงความคดิเหน็ผ่านทางเสยีงหรอืพมิพค์ําถามของท่านมาทางช่องทาง Chat ทขีนึอยู่บน

หน้าจอ โดยสามารถทําตามขนัตอนปฏบิตัิตามคู่มอืทไีด้ส่งไปใหทุ้กท่านแล้วตาม email ทที่านไดล้งทะเบยีนไว ้และ

ก่อนทที่านจะถามคําถามหรอืแสดงความคดิเห็น ขอให้ท่านแจ้งชือและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผู้ร ับมอบ

ฉนัทะ เพมิเตมิดว้ยชอืและนามสกุลของผูม้อบฉันทะ ใหท้ปีระชุมทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ทุกครงั 

จากนัน ผูด้ําเนินการประชุมได้เรยีนเชญิ นายปรยี์มน ปินสกุล ประธานกรรมการบรษิทัฯ ซึงทําหน้าทปีระธานในทปีระชุม 

(“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี 

วาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 เมอืวนัที 27 เมษายน 2564 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทปีระชุมว่าวาระนี เป็นการพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 

2564 ซงึไดจ้ดัใหม้กีารประชุมเมอืวนัท ี27 เมษายน 2564  และบรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งรายงานใหต้ลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วนั นับแต่วนัประชุมผูถ้ือหุน้ และไดนํ้าขนึบนเวบ็ไซด์ของบรษิทั เพอื
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เปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทวัไปแล้ว และปรากฎว่าไม่มผีู้ใดคดัค้านหรอืขอแก้ไข โดยมรีายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซงึไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ทุกท่านพร้อมหนังสอืเชญิประชุม คณะกรรมการจงึเหน็

ควรเสนอให้ทปีระชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2564 เมอืวนัท ี27 เมษายน 2564 

โดยมรีายละเอยีดตามทเีสนอ 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทปีระชุมแสดงความคดิเห็นและสอบถามขอ้มูลรายละเอียดทเีกียวกบั

วาระนี แต่ไม่มผีู้ใดแสดงความคดิเหน็หรอืสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดเกยีวกบัวาระนี จากนัน ผู้ดําเนินการ

ประชุมจงึไดข้อใหท้ปีระชุมลงมตใินวาระนี 

มตทิปีระชุม ทปีระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564 ซงึไดป้ระชุมเมอืวนัท ี27 

เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีด

ดงันี 

เหน็ดว้ย 645,610,662 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 1 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระนี ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระนีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

วาระที 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จ ัดการ เป็นผู้นําเสนอรายละเอียดผลการ

ดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2564 ต่อทปีระชุม และประธานฯ ได้แจ้งให้ทปีระชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้

สรุปผลการดาํเนินงานและการเปลยีนแปลงทสีาํคญัทเีกดิขนึในรอบปี 2564 ไวใ้น One Reportประจาํปี 2564 

ในรูปแบบ QR Code ทไีด้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุน้พร้อมหนังสอืเชิญประชุมแล้ว โดยมรีายละเอียดปรากฎตาม

เอกสารแนบ 2  

ทงันี นายแม่ทพั ต.สุวรรณ ไดช้แีจงใหท้ปีระชุมทราบถึงผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ ในปี 2564 โดยสรุป

ดงันี 

อาฟเตอร ์ย ู 

 เปิด Cloud Kitchen ซึงเป็นสาขาชัวคราว จํานวน 21 สาขา ในช่วงทีมีการปิดร้านอาหารใน

ศูนยก์ารคา้เนืองจากสถานการณ์โควดิ-19 เพอืใหลู้กคา้สามารถซอืสนิคา้แบบ Take away ได ้

 ปิดสาขาทรีายได้ส่วนใหญ่มาจากนักท่องเทียว ได้แก่ สาขาป่าตอง จ.ภูเก็ต และสาขาย่านราช

ประสงค ์เช่น สาขาเดอะมารเ์กต็ และสาขาในเซน็ทรลัเวลิด์ 

 ออกสนิคา้ใหม่ 12 ตวั โดยเป็นสนิคา้กลุ่ม Take away เช่น สนิคา้ Frozen เค้กสําเรจ็รูป และสนิคา้

กลุ่ม Dine in อย่างละครงึ จากปกตทิเีน้นสนิคา้กลุ่ม Dine in เป็นหลกั และมกีารปรบัพนืทภีายใน

ร้านบางส่วนใหเ้ป็นมุมสําหรบัจําหน่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภคเพอืซอืกลบับ้าน โดยมทีงัสนิคา้ทผีลติ

โดยบรษิัทฯ เอง และสนิคา้ทฝีากขายในชอื อาฟเตอร์ ยู มาร์เก็ต เพลส ซงึไดม้กีารดําเนินการไป

แลว้ประมาณ 1 ใน 3 ของจาํนวนสาขาทงัหมด และจะทาํต่อเนืองจนครบ 
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 ไดม้กีารเจรจาขอลดหย่อนค่าเช่าพนืทจีากผูใ้หเ้ช่า และจดัการเกยีวกบัพนักงาน เพอืให้ค่าใชจ้่าย

ของบรษิทัฯ ลดลง 

 สร้างพันธมิตรในการร่วมออกสินค้ากับ Brand ต่างๆ เพือกระตุ้นยอดขายและสร้าง Brand 

awareness  

 มีนโยบายออกบู้ธขายสินค้า หรือ Pop-up store เพอืสร้างรายได้และเป็นการกระจายงานให้กบั

พนักงาน ในช่วงทสีาขาถูกปิด 

มกิกา้ 

 สาขารา้นกาแฟมกิก้าทเีปิดดาํเนินการในระหว่างปี รวมทงัสนิ 84 สาขา โดยม ี13 สาขาเป็นสาขาที

ดาํเนินการโดยกลุ่มบรษิทัฯ  

 มกีารออกสนิคา้ใหม่ 9 ตวั เพอืกระตุน้ยอดขาย และสรา้ง Brand awareness   

 นําสนิค้ากลุ่มขนมปังของอาฟเตอร์ ยู วางขายในร้านมกิก้า โดยเป็นสินค้าทผีลติโดยโรงงานของ

บรษิัทฯ บรหิารจดัการได้ง่าย และเป็นสนิค้าขายดทีชี่วยกระตุ้นยอดขายให้กบัร้านมกิก้าได้นอก

เหนือไปจากกาแฟ 

 บรษิทัฯ เน้นเจาะกลุ่มลูกคา้ในอาคารสาํนักงาน เนืองจากพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟมคีวามเสถยีร

และคา้ขายไดค้ล่องตวักว่ากลุ่มลูกคา้ในคอมมนูิตมีอลล์และย่านทพีกัอาศยั ซงึในช่วงสถานการณ์โค

วิด สาขาทีอยู่ในอาคารสํานักงานได้รบัผลกระทบค่อนข้างมากจากการ Work from home โดย

ยอดขายจะไปเพมิตามย่านทพีกัอาศยัแทน 

อาฟเตอร ์ย ูฮ่องกง 

 เป็นสาขา franchise ตงัอยู่ท ีCauseway Bay เปิดให้บรกิารเมอืวนัท ี25 มกราคม 2565 ซงึได้รบั

การตอบรบัเป็นอย่างดมีาก โดยมีสินค้าขายดี คือ คากิโกรขิา้วเหนียวมะม่วง และมีสนิค้าทเีป็น 

signature ทมีขีายเฉพาะทฮี่องกง คอื โทสตไ์ขเ่ค็ม  

 มแีผนทจีะขยายสาขาท ี2 และ 3 ต่อไป โดยมแีผนเปิดสาขาท ี2 ในไตรมาส 3 ของปีนี  

นายแม่ทพั ต.สุวรรณ ไดใ้หข้อ้มูลเพมิเตมิถงึแผนงานปีนีของบรษิทัฯ ทจีะดําเนินการอย่างระมดัระวงั โดยต้นปี 

2565 และปลายปี 2564 นอกเหนือจากการปิดสาขาชวัคราว บริษัทฯ มีการปิดสาขาแบบถาวรด้วยเช่นกัน 

เนืองจากเงอืนไขการต่อสญัญาเช่าไม่คุ้มค่าและไม่เหมาะสมต่อรายได้ทปีระเมนิว่าจะไดร้บั ไดแ้ก่ สาขาเอสควิวนั 

แต่ไม่กระทบกบัลูกคา้ เนืองจากบรเิวณนันมสีาขาของบรษิทัฯ อกีหลายสาขาภายในรศัม ี2 ตารางกโิลเมตร และ

สาขาสุขุมวิท 11 ซึงลูกค้าเป็นนักท่องเทียวเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึงยงัไม่มีความชดัเจนในการกลับมาของ

นักท่องเทยีวทงัในระยะสนัและระยะยาว  

ในปีนี บรษิทัฯ มแีผนทจีะเปิดสาขาขนาดปกตเิพมิประมาณ 4 สาขา โดยทสีรา้งเสรจ็แลว้และเตรยีมจะเปิด ไดแ้ก่ 

สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน และทีอยู่ในแผนงาน ได้แก่ ศูนย์สริิกิต ิขอนแก่น พิษณุโลก นอกจากนี กําลงัอยู่

ระหว่างการเจรจาทสีนามบนิ 1 ท ี

จากช่วงโควดิทบีรษิทัฯ ไดเ้ปิด Cloud kitchen และสาขา Pop up เลก็ๆ ทวัประเทศ ทําใหบ้รษิทัฯ เหน็โอกาสใน

การลงทุนสาขาขนาดเลก็ ทใีชเ้งนิลงทุนน้อย ซงึลูกค้าสามารถซอืสนิคา้ Take away และ Delivery ได ้มจีํานวน

โต๊ะไม่มาก มส่ีวนอาฟเตอร์ ยู มาร์เกต็เพลส ทําใหลู้กค้ามาซอืของกลบับ้านได ้บรษิทัฯ ได้เปิดสาขาแรกทถีนน

ประดพิทัธ์ ซงึผลตอบรบัเป็นทน่ีาพอใจ และมแีผนทจีะเปิดสาขาในลกัษณะนีไม่ตํากว่า 15 สาขา สาขาต่อไปทจีะ

เปิดเป็นการร่วมมอืกบัพนัธมติรคอื OR ในการเปิดสาขาในสถานีบรกิารนํามนัท ีrenovate แล้ว และอยู่ในย่านที



 
 

 

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

พกัอาศยั โดยสถานีแรกคอืทพีฒันาการ ซงึสร้างเสร็จแล้ว นอกจากนี บรษิัทฯ จะยงัคงเปิดสาขา Pop up หรอื 

Event ต่างๆ ทวัประเทศอย่างต่อเนือง เนอืงจากเป็นการสรา้งรายไดแ้ละการเรยีนรูพ้นืทแีละตลาดสําหรบับรษิทัฯ  

ในส่วนของมกิก้า ปี 2565 บรษิัทฯ ได้เปิดสาขาในต่างจงัหวดัสาขาแรกทบีางแสน หน้ามหาวทิยาลยับูรพาและ

โรงพยาบาล บรษิัทมแีผนทจีะเปิดร้านมกิก้าให้ได้ทวัประเทศ ซึงพนืททีมีีการอนุมตัิและทยอยดําเนินการแล้ว 

ได้แก่ หาดใหญ่ เชยีงใหม่ อุบลราชธานี ขอนแก่น นครปฐม นครราชสมีา และภูเก็ต ตงัแต่ต้นปีถีงตอนนี ร้าน

มิกก้าไดเ้ปิดเพมิไปแล้ว 19 สาขา และอยู่ระหว่างดําเนินการอนุมตั ิออกแบบ และก่อสร้าง 49 สาขา โดยในปีนี

บรษิทัฯ มเีป้าหมายทจีะเปิดรา้นมกิกา้เพมิ 200 สาขา 

ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชุมแสดงความคดิเหน็และสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดทเีกียวกบัวาระนี ซงึมผีูถ้อื

หุ้นขอสอบถามขอ้มลูรายละเอียดเกยีวกบัวาระนี ดงันี  

คุณปรญิญา เธยีรวร   ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสอือิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง ไดส้อบถามถงึผลกระทบจากสงคราม

ยเูครนว่ามผีลกระทบกบั supply chain ของวตัถุดบิของบรษิทั ชนิดไหนบา้ง อย่างไร 

นายแม่ทพั ต.สุวรรณ – ณ ตอนนี มรีาคาของแป้งทเีรมิขยบัขนึมาระยะหนึงแล้ว แต่เนืองจาก

บริษัทฯ มีความสมัพนัธ์ทีใกล้ชิดกับ supplier และผู้ขาย ไม่ว่าจะผ่านสญัญาหรือการเจรจา 

ดงันัน ในกรณีทมีกีารปรบัราคาสนิคา้ จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป และมกีารแจง้ล่วงหน้า ทาง

บริษัทฯ มีแนวทางและวิธแีก้ไขหลายวธิ ีเช่น เปลียนสินค้าทตี้นทุนสูงเกินไป หรือนําเสนอ

สินค้าตัวใหม่ๆ ออกมา อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี ยงัไม่มีสินค้าตวัไหนทีได้รบัผลกระทบ

โดยตรงจากสงครามอย่างรุนแรง โดยจะเป็นการกระทบจากโควดิก่อนหน้านีมากกว่าในส่วน

ของผลไมส้ดทนํีาเขา้จากต่างประเทศ เช่น สตรอเบอร ี 

คุณวฑิรูย ์งามเมฆฉาย  ผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมผ่านสอือิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า Franchisee ทจีะไป

เปิดรา้นอาฟเตอร ์ย ูในประเทศจนี เป็นเจา้เดยีวกบั Franchisee ทฮี่องกงหรอืไม่ และตําแหน่ง

ทีตงัของร้านอาฟเตอร์ ยู ทจีะเปิดในจีนจะยงัอยู่ในพืนท ีthe Greater Bay Area (GBA) ใช่

หรอืไม่ หากใช่ ทางผู้บรหิารคิดว่าจะมรี้านอาฟเตอร์ ยู ในบรเิวณนันทงัหมดกสีาขา ซึงรวม

สาขาในฮ่องกง 

คุณแม่ทพั ต.สุวรรณ – ทผี่านมามผีูส้นใจทํา Franchise ในประเทศจนีมากกว่า 1 ราย ซงึราย

ทีบริหาร Franchise ฮ่องกงอยู่ก็เป็นหนึงในผู้ทสีนใจ แต่ขณะนีบริษัทฯ ยงัอยู่ในช่วงเจรจา 

ในช่วงครงึปีหลงัทผี่านมา ทางประเทศจนีมผีลกระทบค่อนขา้งรุนแรงทงัในเรอืงของโควดิและ

เศรษฐกิจ ทางบรษิัทฯ กําลงัพยายามหาขอ้สรุป แต่ ณ ตอนนี ยงัไม่ได้ขอ้สรุป ในส่วนของ 

Greater Bay Area นัน ครอบคลุมพนืทคี่อนขา้งกวา้ง ในระยะเวลา 3 - 5 ปี จาํนวนสาขาน่าจะ

เปิดไดไ้ม่น้อยกว่าจาํนวนสาขาในประเทศไทย 

คุณวชิติ ตระการวจิติร  ผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมผ่านสอือิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า AU จะคงมแีต่ขนม

หวานใช่หรอืไม่ จะแตกยอดทาํรา้นอาหารบา้งหรอืไม่ 

คุณกุลพชัร์ กนกวฒันาวรรณ – บรษิัทฯ ยงัไม่สามารถตอบได้ในตอนนีว่ามแีผนจะขยายไป

อาหารหรอืไม่ แต่ตอนนีเน้นทขีนมหวานเนืองจากม ีFacility ทสีามารถใชร้่วมกนัได ้

คุณแม่ทพั ต.สุวรรณ – สินค้าในอาฟเตอร์ ยู บางตวัมีลกัษณะคาบเกียว โดยบริษัทฯ เคย

ทดลองขายสนิคา้ Breakfast เช่น ไส้กรอก แฮม ไข่ ซึงผลตอบรบักลางๆ ดงันัน หากจะขาย

อาหาร น่าจะเป็นอกีแบรนดท์เีป็นรา้นอาหารมากกว่า  

คุณสุพรีณฐั กววีจัน์   ผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสอือเิล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง ไดส้อบถามถงึแผนในการเปิดรา้นลูก

ก๊อ 
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คุณกุลพชัร ์กนกวฒันาวรรณ – รา้นลูกกอ๊เรมิต้นจากการอยากทาํรา้นนําผลไมแ้ละรา้นผลไมท้ี

สะอาด เชอืถอืได ้เปิดในทตี่างๆ ในประเทศ จงึลองเปิดเพยีงสาขาเดยีวก่อน เพอืรอดกูารตอบ

รบัของลูกคา้ และค่อยๆ ปรบัการดําเนินงานให้ดขีนึ ซงึ ณ ตอนนียงัเป็นช่วงเรมิต้น จงึยงัไม่

สามารถบอกรายละเอยีดแผนการขยายได ้

คุณแม่ทพั ต.สุวรรณ – บริษัทฯ มองว่าแบรนด์ลูกก๊อเป็นกลุ่มสินค้าทมีีศกัยภาพในการทํา

การตลาดและขายไดสู้งมาก จุดเด่นของรา้นลูกก๊อคอืไม่ใช่การนําผลไมม้าหนัขาย แต่มนํีาจมิ

และซอสสูตรต่างๆ รวมถงึนําปันทอีร่อยและมปีระโยชน์ ในตอนนีเป็นช่วงสุดทา้ยทจีะปรบัแต่ง

สนิคา้และบรกิารใหเ้หมาะสมทสีุด บรษิทัฯ มแีผนทจีะเปิดสาขาอนืๆ ตามมาในเรว็ๆ นี 

คุณปรญิญา เธยีรวร   ผู้ถือหุ้นเข้า ร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงแนวโน้มผล

ประกอบการของบรษิทัใน Q1 ปี 2565 ว่าเป็นอย่างไร และกลบัมาใกล้เคยีงก่อนโควดิหรอืยงั  

นายแม่ทพั ต.สุวรรณ – ขอให้รอดูงบการเงนิซงึจะประกาศในอีกไม่นาน แต่ในภาพรวมดขีนึ

กว่าปีทแีล้ว ลูกคา้เรมิกลบัมาเตม็รา้น สินคา้ใหม่ๆ ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างด ีและรายไดท้ี

เกดิขนึจนถงึตอนนีเกดิจากลูกคา้ในประเทศเกอืบ 100 เปอรเ์ซน็ต ์

คุณวฑิรูย ์งามเมฆฉาย  ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง ไดส้อบถามถงึรา้นลูกก๊อว่าสรา้งความ

แตกต่างจากคู่แข่งอย่างชดัเจน อยากทราบว่าบรษิัทฯ มขีอ้ได้เปรียบต่อคู่แข่งในเรอืงต้นทุน

อย่างไรบา้ง 

คุณแม่ทพั ต.สุวรรณ – ณ ตอนนีบรษิัทฯ ยงัไม่ได้ราคาต้นทุนของวตัถุดบิทดีทีสุีด เนืองจาก

เป็นช่วงเรมิต้น จึงยังไม่ได้ประโยชน์จาก Economy of scale นอกจากนี สินค้าลูกก๊อเป็น

ลกัษณะ Value added product มเีรอืงของสูตร การจดัเตรยีม บรรยากาศโดยรวม ไม่ใช่แค่การ

ขายผลไมส้ดเท่านัน  

จากนัน ผูด้าํเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ปีระชุมลงมตใินวาระนี 

หมายเหตุ วาระนีเป็นวาระแจง้เพอืทราบจงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

วาระที 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ สาํหรบัรอบปีบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายมลิล์ กนกวฒันาวรรณ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูนํ้าเสนองบการเงนิของ

บรษิทัฯ สาํหรบัรอบปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2564 

นายมลิล์ กนกวฒันาวรรณ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ชแีจงต่อทปีระชุมว่า งบการเงนิของบรษิทัฯ สําหรบัรอบ

ปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2564 ไดผ้่านการให้ความเหน็จากผู้สอบบญัชแีล้ว และผูส้อบบญัชไีดแ้สดง

ความเหน็อย่างไม่มเีงอืนไขต่องบการเงนิของบรษิทัฯ ซงึในงบการเงนิดงักล่าวมสีาระสาํคญัโดยสรุปไดด้งันี 

รายการสินสุด 31 ธนัวาคม 2564 (บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 

สนิทรพัยร์วม 1,131,991,762 1,100,590,518 

หนีสนิรวม 325,062,196 304,198,312 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 806,929,566 796,392,206 

รายไดจ้ากสญัญาททีาํกบัลูกคา้ 619,699,758 567,383,584 

รวมรายได ้ 627,668,814 581,313,687 

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 4,762,773 (79,629) 

กําไรต่อหุน้ 0.005 (0.000) 
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นอกจากนี นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ชีแจงให้ทีประชุมทราบว่า เพือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง

พระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทงัทไีด้มกีารแก้ไขเพมิเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน

จาํกดั”) และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 39 ซงึกําหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัทาํงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัสนิสุดของรอบปีบญัช ีเพอืเสนอให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิในการประชุม

สามญัผู้ถือหุน้ประจําปีของทุกปี จงึเห็นควรเสนอให้ทปีระชุมพจิารณาการอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ

และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรบัรอบปีบญัชสีินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2564โดยงบการเงนิ

ดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเหน็จากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทัฯ และผ่านการสอบทาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทปีระชุมแสดงความคดิเห็นและสอบถามขอ้มูลรายละเอียดทเีกียวกบั

วาระนี แต่ไม่มผีู้ใดแสดงความคดิเหน็หรอืสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดเกยีวกบัวาระนี จากนัน ผู้ดําเนินการ

ประชุมจงึไดข้อใหท้ปีระชุมลงมตใินวาระนี 

มตทิปีระชุม ทปีระชุมพจิารณาแล้ว มมีติอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ สําหรบัรอบปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2564 

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี  

เหน็ดว้ย 645,855,662 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 1 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระนี ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระนีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

วาระที 4 พิจารณาอนุมติังดการจดัสรรผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2564 และงดการ

จ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ แจ้งต่อทปีระชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด กําหนดว่าบริษัทฯ ต้อง

จดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายในจาํนวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากม)ี จนกว่าทุนสํารองตามกฎหมายจะมจีาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ทงันี เนืองดว้ยปัจจุบนับรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรเงนิทุนสํารองครบตามทกีฎหมายกําหนด

แลว้ บรษิทัฯ จงึไม่ตอ้งจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีไวเ้ป็นทุนสํารองเพมิเตมิอกี 

บรษิัทฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธภิายหลงัจากหกั

ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและเงนิสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทกีําหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

โดยการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดข้นึอยู่กบัความจาํเป็นและความเหมาะสมอนืๆ ตามที

คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็สมควร ซงึทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครงัท ี1/2565 เมอืวนัท ี21 กมุภาพนัธ ์

2565 พจิารณาแล้วเหน็ควรงดจ่ายเงนิปันผลจากการดําเนินงานประจําปี 2564 ของบรษิัทฯ ให้แก่ผูถ้ือหุน้ 

เนืองจากบรษิทัฯ มผีลขาดทุนสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ดงันัน จงึเหน็ควรเสนอใหท้ปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 
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1) พจิารณาอนุมตังิดการจดัสรรผลกําไรจากผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ สําหรบัรอบปีบญัชสีินสุดวนัท ี

31 ธนัวาคม 2564 เขา้ทุนสํารองของบรษิทัฯ เนืองจากบริษทัฯ มทีุนสํารองครบตามทกีฎหมายกําหนด

แลว้ 

2) พิจารณาอนุมตัิงดการจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงานประจําปี 2564 ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

เนืองจากบรษิทัฯ มผีลขาดทุนสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทปีระชุมแสดงความคดิเห็นและสอบถามขอ้มูลรายละเอียดทเีกียวกบั

วาระนี แต่ไม่มผีู้ใดแสดงความคดิเหน็หรอืสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดเกยีวกบัวาระนี จากนัน ผู้ดําเนินการ

ประชุมจงึไดข้อใหท้ปีระชุมลงมตใินวาระนี 

มตทิปีระชุม ทปีระชุมพจิารณาแล้ว มมีตอินุมตัิการงดจดัสรรผลกําไรจากการดําเนินงานของบรษิทัฯ สําหรบัรอบปีบญัชี

สนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2564 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และรบัทราบการงดจ่ายเงนิปันผล จากผลการ

ดําเนินงานปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี

รายละเอยีดดงันี 

เหน็ดว้ย 645,840,662 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 1 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 15,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระนี ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระนีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

วาระที 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ แจง้ต่อทปีระชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 

17 กําหนดให้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีทุกครงั ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 

ของจํานวนกรรมการทงัหมด ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หก้รรมการออกจาก

ตําแหน่งโดยจํานวนทใีกล้ทสุีดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการทอีอกตามวาระนัน อาจไดร้บัเลอืกตงัเขา้มาดาํรง

ตําแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได ้

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 ของบรษิทั มกีรรมการทจีะตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 

3 ราย ดงันี 

1)  นายปรยีม์น ปินสกุล   ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ /  

              ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

2)  ดร. ชชัชยั ฉนัทจนิดา กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

3)  นายแมท่พั ต.สุวรรณ  กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

ประธานฯ แจง้ต่อทปีระชุมว่า เพอืใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทดีแีละเพอืความโปร่งใส ขอเชญิ

กรรมการทงั 3 ท่าน ทคีรบวาระตามรายชอืขา้งต้น ซงึเป็นผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีในวาระนีออกจากห้องประชุม

จนกว่าวาระนีจะพจิารณาเสรจ็สนิ  
 

นอกจากนี ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา

คุณสมบตัิของกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ ประจําปี 2565 แล้ว 
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เห็นว่ากรรมการผู้ทจีะต้องออกจากตําแหน่งทงั 3 ท่าน เป็นผู้ทมีีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ

ความเชียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบตัิและ ไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจํากดั และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตลอดจน

ประกาศทีเกียวข้อง และสําหรบัผู้ทจีะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ทีมีคุณสมบตัิความเป็น

กรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึงมีรายละเอียดเท่ากับข้อกําหนดของ

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 

ดงันัน จงึเหน็ควรเสนอใหท้ปีระชุมพจิารณาอนุมตัเิลอืกตงักรรมการผูท้ตีอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระทงั 3 

ท่านใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระหนึง โดยมรีายละเอยีดและประวตัขิองกรรมการ

ทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึงได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสอืเชญิ

ประชุมแลว้ 
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทปีระชุมแสดงความคดิเห็นและสอบถามขอ้มูลรายละเอียดทเีกียวกบั

วาระนี แต่ไม่มผีู้ใดแสดงความคดิเหน็หรอืสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดเกยีวกบัวาระนี จากนัน ผู้ดําเนินการ

ประชุมจงึไดข้อใหท้ปีระชุมลงมตใินวาระนี 

มตทิปีระชุม ทปีระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทตีอ้งพน้จากตําแหน่งตามวาระ จาํนวน 

3 ทา่น กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระหนึง ดงัรายละเอยีดต่อไปนี 

1. อนุมตักิารแต่งตงั นายปรยีม์น ปินสกุล กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระ 

หนึง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี 

เหน็ดว้ย 645,855,662 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 1 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

2. อนุมตักิารแต่งตงั ดร. ชชัชยั ฉนัทจนิดา กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระหนึง ดว้ย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี 

เหน็ดว้ย 645,840,662 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9977 

ไม่เหน็ดว้ย 15,001 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0023 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 

3. อนุมตัิการแต่งตงั นายแม่ทพั ต.สุวรรณ  กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง 

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี 

เหน็ดว้ย 645,855,662 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 1 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระนี ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระนีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

                 หลงัจากนี ผูด้ําเนินการประชุมไดเ้ชญิกรรมการทงั 3 ท่าน กลบัเขา้ทปีระชุม 
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วาระที 6 พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ประจาํปี 2565 

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนรายงานต่อทปีระชุมเกยีวกบัการกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2565 ว่า ตามมาตรา 90 แห่ง 

พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจํากดัฯ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 22 กําหนดว่า กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทน

จากบรษิทัในรูปของเงนิรางวลั เบยีประชุม บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอนืตามททีี

ประชุมผูถ้อืหุน้จะอนุมตั ิซงึอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดเป็นคราว 

ๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าทปีระชุมผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลยีนแปลงเป็นอย่างอนืกไ็ด ้
 

ทงันี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาความเหมาะสมของการกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยพจิารณากลนักรองอย่างละเอยีดถงึความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคอื ผลการ

ดําเนินงานของบรษิทัฯ และขนาดธุรกจิของบรษิทัฯ ภาระหน้าทแีละความรบัผดิชอบ คณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน จงึเหน็ควรเสนอใหท้ปีระชุมผูถ้ือหุน้อนุมตักิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ 

ประจําปี 2565 เป็นจํานวนไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปค่าเบียประชุมรายไตรมาส ตาม

รายละเอยีดดงันี 
 

ตําแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ 

ปี 2565 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ปี 2564 

อตัราค่าเบยี

ประชุม 

บาท/คน/ไตรมาส 

ค่าเบยีประชุม 

(ปีทเีสนอ) 

อตัราค่าเบยี

ประชุม 

บาท/คน/ไตรมาส 

ค่าเบยีประชุม 

 (ทเีกดิขนึ

จรงิ) 

ประธานกรรมการบรษิทั และ

กรรมการอสิระ 

60,500 242,000 55,000 220,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอสิระ 

49,500 198,000 45,000 180,000 

กรรมการอสิระ 38,500 154,000 35,000 140,000 

กรรมการทไีมเ่ป็นผูบ้รหิาร

ของบรษิทั 

11,000 44,000 10,000 40,000 

กรรมการทเีป็นผูบ้รหิารของ

บรษิทั 

- - - - 

รวม  638,000  580,000 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทปีระชุมแสดงความคดิเห็นและสอบถามขอ้มูลรายละเอียดทเีกียวกบั

วาระนี แต่ไม่มผีู้ใดแสดงความคดิเหน็หรอืสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดเกยีวกบัวาระนี จากนัน ผู้ดําเนินการ

ประชุมจงึไดข้อใหท้ปีระชุมลงมตใินวาระนี 

มตทิปีระชุม ทปีระชุมพจิารณาแลว้มมีติอนุมตักิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบรษิทัฯ ประจาํปี 

2565 โดยมรีายละเอยีดตามทเีสนอทุกประการ โดยมรีายละเอยีดดงันี 
 

เหน็ดว้ย 645,832,362 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9964 

ไม่เหน็ดว้ย 23,301 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0036 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระนี ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระนีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงทงัหมด

ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุม 

วาระที 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตงัผู้สอบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจาํปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูเ้สนอรายละเอยีดต่อ

ทปีระชุมในวาระนี 

นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ ชแีจงต่อทปีระชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดั ทกีําหนดใหท้ี

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตงัผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัทุกปีนัน ดงันัน จงึเหน็

ควรเสนอให้ทปีระชุมพจิารณาอนุมตัิแต่งตงัผู้สอบบญัชจีาก บรษิัท สํานักงาน อีวาย จํากดั (“สํานักงาน อี

วาย”)  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัสาํหรบัรอบปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2565 โดยกําหนดใหผู้ส้อบบญัชี

คนใดคนหนึงดงัต่อไปนี เป็นผูท้ําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และในกรณีที

ผูส้อบบญัชทีมีรีายนามขา้งต้น ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทไีด ้ใหส้าํนักงาน อวีาย แต่งตงัผูส้อบบญัชรีายอนืของ

สาํนักงาน อวีาย เขา้ทาํหน้าทเีป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแทนได ้

 1)  นางสาวมณี รตันบรรณกจิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขท ี5313 และ/หรอื 

2)  นางพูนนารถ เผ่าเจรญิ      ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขท ี5238 และ/หรอื 

3)  นางสาววสิสุตา จรยิธนากร    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขท ี3853 

ทังนี การพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี ประจําปี 2565 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึง

คุณสมบตั ิประสบการณ์การทํางานและค่าสอบบญัชโีดยเหน็ว่าสํานักงาน อวีาย เป็นสํานักงานสอบบญัชทีมีี

ความเป็นอสิระและมคีวามเชยีวชาญในการสอบบญัช ีโดยผูส้อบบญัชทีงั 3 ท่านดงักล่าว ไม่มคีวามสมัพนัธ ์

หรอืมสี่วนได้เสยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืบุคคลทมีี

ความเกยีวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และไม่มผีูส้อบบญัชรีายใดทเีป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเกนิ 7 ปี รวมทงัค่า

สอบบญัชทีเีสนอกม็คีวามสมเหตุสมผลกบัภาระงานของผูส้อบบญัช ี

ดงันัน ขอเสนอให้ทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 อนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชขีอง

บรษิัทสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2565 เป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 1,760,000 บาท ไม่

รวมบรษิทัย่อย ค่าบรกิารอนืๆ (Non-audit services) และค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ (Out of pocket expenses) 

                 ทงันี ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจาํปี 2565 เปรยีบเทยีบกบัปี 2564 มรีายละเอยีดดงัน ี

ค่าตอบแทน 

ผูส้อบบญัช ี         

(Audit Fee) 

สาํหรบัรอบปีบญัชสีนิสุด            

31 ธนัวาคม 2565 

(ปีทเีสนอ) 

สาํหรบัรอบปีบญัชสีนิสุด            

31 ธนัวาคม 2564 

 

ค่าสอบบญัชขีอง

บรษิทัฯ 

จาํนวนเงนิไม่เกนิ  

1,760,000 บาท 

จาํนวนเงนิไม่เกนิ  

1,710,000 บาท 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทปีระชุมแสดงความคดิเห็นและสอบถามขอ้มูลรายละเอียดทเีกียวกบั

วาระนี แต่ไม่มผีู้ใดแสดงความคดิเหน็หรอืสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดเกยีวกบัวาระนี จากนัน ผู้ดําเนินการ

ประชุมจงึไดข้อใหท้ปีระชุมลงมตใินวาระนี 
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มตทิปีระชุม ทปีระชุมพจิารณาแล้ว มมีตอินุมตักิารแต่งตงัผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั เป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัฯ สําหรบัรอบปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2565 โดยมรีายละเอยีดตามทเีสนอทกุประการ ด้วย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี 

เหน็ดว้ย 645,837,662 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9995 

ไม่เหน็ดว้ย 3,001 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0005 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 15,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

หมายเหตุ   (1) การลงมตใินวาระนี ไม่มบีตัรเสยี 

(2) การลงมตใินวาระนีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

วาระที 8 เรอืงอืนๆ (ถ้ามี) 

ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งใหท้ปีระชุมทราบว่า วาระการประชุมทเีสนอพจิารณาตามทบีรษิัทฯ ได้กําหนดไวใ้นหนังสอืเชญิ

ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจําปี 2565 ไดพ้จิารณาเสรจ็สนิแลว้ และไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชุมแสดงความคดิเหน็และซกัถาม

คาํถาม โดยสรุปไดด้งันี  

คุณพะเนียง พงษธา ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง ไดส้อบถามในเรอืงดงัต่อไปนี 

1.    ภาพธุรกิจของ AU ในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร จะเปลียนแปลงจากวนันีไป

อย่างไร และธุรกจิใดจะเป็นปัจจยัขบัดนัในการเตบิโต 

คุณแม่ทพั ต.สุวรรณ – ยงัอยู่ทจีุดยนืเดมิ คอื อาฟเตอร ์ย ูเรมิต้นจากรา้นขนมหวาน เป็นความ

ถนัดและ Passion ของแบรนด์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคอืงานในประเทศ อาฟเตอร์ ยู 

ยงัคงเดนิหน้าต่อไป แต่มกีารแตก Line เรมิมสีินค้าวางขายตาม Supermarket และช่องทาง

ต่างๆ ซงึอยู่ในแผนของบรษิทัฯ ทจีะหา Confectionery product หรอื Single product ทบีรษิทั

ฯ สามารถทาํการตลาดไดอ้ย่างกวา้งขวาง และอาฟเตอร ์ย ูยงัคงขยายตวัอย่างต่อเนืองทงัรา้น

ขนาดใหญ่และเลก็ นอกจากนี ยงัมแีบรนดใ์หม่ๆ เนืองจากบรษิทัฯ ไม่ไดห้ยุดทอีาฟเตอร ์ย ูแต่

จะใช้ความชํานาญทีมีหาช่องทางขยายเข้าไปในตลาดอืนๆ อย่างต่อเนือง ในส่วนของ

ต่างประเทศ บริษัทฯ จะนําจุดแข็งของอาฟเตอร์ ยู ไปใช้ไม่เฉพาะคนไทยแต่ยังรวมถึง

ชาวต่างชาติ บริษัทฯ มันใจว่าใน 3 – 5 ปี แบรนด์อาฟเตอร์ ยู จะสามารถโตได้ในระดบั 

Regional หรอื Global หลงัจากสถานการณ์โควดิคลคีลายลง 

2. ขอให้ผู้บริหารเล่าถึงความคืบหน้าและโอกาสในการขยายแบรนด์อาฟเตอร์ ยู ไปใน

ประเทศต่างๆ  

คุณแม่ทพั ต.สุวรรณ – หลงัจากการเปิดสาขาในฮ่องกง มปีระเทศทเีคยคุยไว้ช่วงก่อนโควดิ

และหยุดไป ได้กลับมาคุยหลายประเทศ เช่น กัมพูชา ญีปุ่ น อเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ 

ฟิลิปปินส์ บริษัทฯ จะนําความรู้จากการเปิดสาขาทีฮ่องกงมาปรับแผนและวิธีการจดัการ

ดาํเนินงาน บรษิทัฯ จะรายงานผูถ้อืหุน้เป็นระยะๆ ถึงความคบืหน้า 

คุณกฤตณฐั ชยัทววีฒัน์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามความเห็นเกียวกับ

ผลกระทบของตูเ้ต่าบนิต่อมกิก้า 

  คุณแม่ทพั ต.สุวรรณ – ต้องให้เวลาในการวดัผลอีกระยะหนึง ซึงจุดได้เปรียบของเต่าบนิคอื

ความเข้าถึงลูกค้า เช่น ตามห้างสรรพสนิค้า ตู้กดจะอยู่ตงัแต่ทจีอดรถ ทําให้เขา้ถึงลูกค้าได้
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ก่อนทลูีกคา้จะไปถงึรา้นคา้ต่างๆ อย่างไรกต็าม Product line และกลุ่มลูกคา้อาจจะไม่ตรงกบั

ของบรษิทัฯ โดยตรง 

คุณกุลพชัร์ กนกวฒันาวรรณ – คนละประสบการณ์ เต่าบนิเน้นเร็วและสะดวก ในขณะทมีกิ

กา้เน้นชงสด กลุ่มลูกคา้ไม่ใกลก้นั ถ้าบรษิทัฯ มโีอกาสกอ็ยากจะลองทาํ 

คุณวฑิรูย ์งามเมฆฉาย ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง ไดส้อบถามมุมมองของผูบ้รหิารว่าการ

ทํา Marketplace การทํา Collaboration กับแบรนด์อืนๆ รวมถึง Argali TV นอกจากทีทาง

บรษิัทฯ จะไดป้ระโยชน์จากรายไดแ้ละการ PR สนิคา้ของทางบรษิทัฯ เองแล้ว ยงัเหมอืนเป็น

การช่วยรบัรอง หรอืบางกรณีอาจเรยีกได้ว่าเป็นการยกระดบัแบรนด์ของรา้นอนืๆ ทเีขา้มามี

ส่วนร่วมดว้ยหรอืไม่ ทางผูบ้รหิารฯ เหน็ว่าพอจะมโีอกาสใน Business model ในลกัษณะของ

การเป็นผูร้บัรอง ผูช่้วยโปรโมท หรอืผูใ้ห ้Rating แบรนด์ของรา้นอนืๆ มากน้อยแค่ไหน 

คุณกุลพชัร ์กนกวฒันาวรรณ – ส่วนใหญ่บรษิทัฯ จะทาํ Collaboration กบัแบรนดท์แีขง็แรงอยู่

แล้วหรอือยู่ในระดบัทใีกลก้นักบับรษิทัฯ เนืองจากการจดัการค่อนขา้งงา่ยกว่า แต่บางแบรนดท์ี

อาจไม่ดงัหรอืแขง็แรงเท่าบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ มองว่าแบรนดน์ันๆ มศีกัยภาพ มคีวามอร่อย มี

ความเหมาะสมกบัอาฟเตอร ์ย ูซงึถอืเป็น Win-win situation  

คุณแม่ทพั ต.สุวรรณ – บรษิทัฯ มองหาสนิคา้ทมีคีุณภาพ ตรงกบัความชอบ และ Lifestyle ของ

ลูกค้าอาฟเตอร์ ยู ซึงการทีบริษัทฯ เห็นชอบและเลือกทจีะมาขายร่วมกันก็เหมอืนเป็นการ

รบัรอง เนืองจากแสดงว่าสนิคา้นันมกีารจดัการอย่างมคีุณภาพไม่ว่าธุรกจินันจะมขีนาดเลก็หรอื

ใหญ่ แต่เนืองจากบรษิทัฯ ไม่ใช่สถาบนั จงึไมอ่าจเรยีกว่ารบัรอง  

คุณกุลพชัร์ กนกวฒันาวรรณ – กรณีสนิคา้ใน Marketplace บรษิัทฯ มองว่าเป็นโอกาสในการ

ช่วยคนทไีม่เคยทําแบรนดใ์หญ่ หรอืไม่ม ีPlatform ในการขาย เนืองจากบรษิทัฯ กเ็คยผ่านจุด

นันมาก่อน ดังนัน ถ้าบริษัทฯ มองว่าแบรนด์ไหนมีศักยภาพ รสชาติอร่อย Packaging 

รูปลกัษณ์เขา้กบับรษิทัฯ ม ีPotential ทจีะเตบิโตได ้กอ็ยากจะเป็นช่องทางในการโฆษณาและ

เป็นสถานทใีหค้นมาจบัจ่ายใชส้อย นอกจากนี Marketplace เรมิจากช่วงโควดิ ซงึบรษิทัฯ ได้

ทดลองสนิคา้ทมีผีู้ส่งมาเยอะ โดยหลายเจา้ขนมอร่อย เพงิเรมิต้นธุรกจิ และอาจจะเดอืดรอ้นอยู่ 

บรษิทัฯ จงึตงัใจอยากช่วยสนับสนุนรา้นเหล่านี 

คุณวทิยา กจิวฒันาบลูย ์ ผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสอือิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่าจาํนวนสาขามกิกา้ในปี

นีจะถงึ 200 สาขาหรอืไม ่มคีวามเป็นไปไดข้นาดไหน เพราะตอนนีใกลจ้ะครงึปีแลว้ 

  คุณแม่ทพั ต.สุวรรณ – ถ้าไม่มเีหตุการณ์อะไรรุนแรง เช่น การปิดเมืองหรอืการระบาดหนักๆ 

สาขามกิก้าจํานวน 200 สาขามคีวามเป็นไปได้สูง เนืองจากจนถงึสนิเดอืนเมษายน มจีํานวน

สาขาทเีปิดเพมิแลว้ 19 สาขา และสาขาทอียู่ระหว่างการออกแบบรา้นและก่อสรา้งอกี 49 สาขา 

ซงึจาํนวนยงัคงเป็นไปตามเป้าหมายทวีางไว ้

คุณจกัรกฤษณ์ พงึตวั ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง ไดส้อบถามในเรอืงดงัต่อไปนี 

1.    ไม่ทราบว่าทางผูบ้รหิารมองสาขาของอาฟเตอร ์ยู เฉพาะในประเทศ ภายใน 3 – 5 ปี จะมี

จาํนวนเท่าใด  

คุณแม่ทพั ต.สุวรรณ – ตงัแต่เหตุการณ์โควดิมา บรษิัทฯ เห็นภาพทแีตกต่างออกไปในการ

ขยายสาขาเนืองจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทเีปลยีนแปลงไปในบางช่วงหรอืบางพนืท ีทาํใหบ้รษิทั

ฯ เกิดแนวคดิทจีะเปิดสาขาขนาดเล็กทเีรยีกว่า Marketplace shop มากขนึกว่าเดมิ การเปิด

ร้านทีมีขนาดใหญ่ตามห้างสรรพสินค้าอาจจะเปิดตาม Demand ของผู้บริโภคและความ
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เหมาะสมในเรอืงต่างๆ เช่น การสร้าง Brand identity การสรา้งความเขา้ใจดา้นการตลาด และ

ตน้ทุนทเีหมาะสมกบัการขายทงัในเรอืงของตวัเลขและความพอใจของลูกคา้ 

2.    แบรนดใ์หม่ ลูกก๊อ วาง Model ธุรกจิไวอ้ย่างไร และมแีผนทจีะเปิดในปัมนํามนับา้งหรอืไม่  

คุณแม่ทพั ต.สุวรรณ – หลงัจากช่วง Final testing แล้ว บรษิทัฯ คดิว่าลูกก๊อน่าจะเป็นแบรนด์

ทสีามารถเตบิโตไดร้วดเรว็ ขยายสาขาง่าย ลงทุนไม่มาก และม ีPartner ทสีนใจจะร่วมกบัแบ

รนดน์อียู่ระหว่างการเจรจาหลายราย 

คุณกุลพชัร ์กนกวฒันาวรรณ – สาเหตุททีาํแบรนดลู์กก๊อขนึมาเนืองจากหลายปีททีําอาฟเตอร์ 

ยู จะมคีําถามมาโดยตลอดเรอืง Trend healthy บรษิทัฯ จงึทดลองเขา้มาในตลาด Healthy แต่

ยงัคงความอร่อย โดยใชผ้ลไมไ้ทยทคีนชอบอยู่แลว้ 

คุณวทิยา กจิวฒันาบลูย ์ ผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่าจากทบีรษิทัฯ เคยแจง้

ว่ารายได้ของมิกก้า 10 สาขา จะเท่ากับอาฟเตอร์ ยู 1 สาขา ดงันัน ถ้ามีมิกก้า 200 สาขา 

ภายในสนิปี รายไดก้น่็าจะเท่ากบัอาฟเตอร์ ย ู20 สาขา ใช่หรอืไม่ 

คุณแม่ทพั ต.สุวรรณ – มกิก้าในปัจจุบนัมสีาขา 2 แบบ คอืแบบบรษิทัฯ เป็นเจ้าของเองและ

แบบ Franchisee ประมาณรายไดข้องมกิก้า 10 สาขา เท่ากบัอาฟเตอร์ ยู 1 สาขา นันจะเป็น

กรณีสาขาทบีรษิัทฯ เป็นเจ้าของเอง ซงึจะมสีดัส่วนรายไดม้ากกว่า แต่บรษิทัฯ เน้นการขยาย

สาขาแบบ Franchisee เนืองจากมปีระสทิธภิาพมากกว่า 

เมอืไม่มคีาํถามเพมิเตมิ ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทสีละเวลาเขา้ร่วมประชุมและปิดการประชุมสามญัผูถ้อื

หุ้น ประจาํปี 2565 โดยกล่าวปิดประชุมเมอืเวลา 12.00 น.  

 

 

ลงชอื     

             (นายปรยี์มน ปินสกุล) 

                        ประธานทปีระชุม 

 

 

ลงชอื        

       (นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ) 

     กรรมการและเลขานุการบรษิทั 

       ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 


