
 

 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2557 
ของ 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดสุติธานี กรุงเทพฯ  

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ   

ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ของบริษัท และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
มีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวน 516 ราย และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 639 ราย รวมทัง้สิน้ 1,155 ราย โดยถือ
หุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 751,065,023 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.9127 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จึงเปิดประชมุ 

ทัง้นี ้ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ ประธานได้กลา่วแนะน ากรรมการ ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดงันี ้

กรรมการบริษัท 
1. นายฤทธ์ิ   ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางวิไล  ฉทัทนัต์รัศม ี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายอรรถพล  ชดช้อย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. ดร.ขตัิยา  ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ 
6. นายทนง  โชติสรยทุธ์ กรรมการอิสระ 
7. นายสมชาย  พิพิธวจิิตรกร กรรมการ 
8. นายสมชาย  หาญจิตต์เกษม กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
9. นายสจิุนต์  ชมุพลกาญจนา กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการสายงานพฒันาสาขาภตัตาคาร 
10. นายประวิทย์  ตนัติวศินชยั กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงินและ 

เลขานกุารบริษัท 
ผู้สอบบัญช ี
1. นางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. นายเจษฎา  เจตนาเจริญชยั                บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ที่ปรึกษากฏหมาย 
1. คณุมนญัญา  ฐิตินนัทวรรณ บริษัท อลัเลน แอนด์ โอเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั 



 

 
ก่อนที่จะให้ที่ประชมุพิจารณารายละเอียดในแตล่ะวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงวิธีการออก

เสยีงลงคะแนน ในแตล่ะวาระ ดงันี ้
1. การออกเสยีงลงคะแนน จะนบั 1 หุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1  เสยีง  และผู้ ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงในแต่

ละวาระวา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง เพียงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้ จะไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้น
เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้คัสโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

2. เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทได้น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้
ขัน้ตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขืน้ โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ยกเว้นวาระที่ 5 การเลือกตัง้กรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน 
และสง่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนบัคะแนนเสยีงตอ่ไป ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย ไมต้่องลงคะแนนเสยีง
ในบตัรลงคะแนน 

3. ในการนบัคะแนนเสยีงทกุวาระ ยกเว้นการเลอืกตัง้กรรมการในวาระท่ี  5 บริษัทจะเก็บเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียง
ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง แล้วจึงน าไปหกัออกจากจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมด 

4. ส าหรับวาระท่ี 5 การเลอืกตัง้กรรมการ จะด าเนินไปเป็นรายบคุคล ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และส่งมอบบตัรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนบัคะแนน
เสยีง ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน จะถือวา่ เห็นด้วย 

5. ผู้มาประชมุที่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสยีงลงคะแนนไว้ลว่งหน้า
แล้ว ไมต้่องลงคะแนนเสยีงอีก เนื่องจากบริษัทได้บนัทกึคะแนนเสยีงตามที่ผู้ ถือหุ้นก าหนดไว้แล้ว 

6. มตขิองที่ประชมุ จะถือตามคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่
เร่ืองที่กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอื่น 
ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2556 
 ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ได้ท าการจดัสง่ส าเนารายงานการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 
และขอแก้ไขรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เมื่อวนัที่ 28 มีนาคม 2556 ในวาระที่  9 การพิจารณาอนมุตัิการจ่ายบ าเหน็จ
กรรมการประจ าปี 2555 และค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2556 ซึ่งอยู่ในหน้า 12 ของหนงัสือเชิญประชุม บรรทัดที่ 3 
คา่ตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนของประธานกรรมการบริษัทฯ ที่ระบไุว้วา่ “37,000 บาท ต่อเดือน” ขอแก้ไขเป็น “37,500 บาท 
ตอ่เดือน”  ส าหรับวาระอื่น ๆ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ ได้มีการบนัทกึรายงานการประชมุไว้อยา่งถกูต้องตรง
ตามมติของที่ประชมุ  จึงเห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวนัท่ี 28 มีนาคม 2556 ให้ที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 รับรอง 
มติที่ประชุม:    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 28 มีนาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 



 

เห็นด้วย  716,616,330 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 94.8923 
 ไมเ่ห็นด้วย               1,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0001 
 งดออกเสยีง    38,571,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   5.1074 
 บตัรเสยี       0 เสยีง 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ าปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท 
 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2556 ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2556 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว จึงขอสรุป
ภาพรวมผลการด าเนินงานดงันี ้

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวม 14,240 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้า 1,099 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเติบโต
ร้อยละ 8 โดยสาเหตหุลกัเกิดจากการขยายสาขาทัง้ในสว่นของร้านเอ็มเค สกีุ ้ ร้านยาโยอิ และร้านท่ีเป็นแบรนด์ใหมข่องบริษัท   
นอกจากนี ้ในปี 2556 บริษัทมีก าไรสทุธิ เท่ากับ 2,039 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 8 ล้านบาท โดยจ านวนสาขาที่เปิด
ใหมใ่นปี 2556 มีทัง้สิน้ 55 สาขา แบง่เป็น ร้านเอ็มเค สกีุ ้27 สาขา ร้านยาโยอิ 22 สาขา ร้านมิยาซากิ 4 สาขา  ร้านฮากาตะ 2 
สาขาส่งผลให้ ณ สิน้ปี 2556 บริษัทมีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 552 สาขา แบ่งเป็น สาขาในประเทศ 506 สาขา และสาขา
ตา่งประเทศอีก 46 สาขา 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี  ้
ผู้ ถือหุ้น (นางวิยะดา คงเสรี) ได้สอบถามถึงผลประกอบการในแตล่ะธุรกิจของบริษัทวา่เป็นอยา่งไร 
นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั ได้ชีแ้จงว่า ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วย ร้านเอ็มเค สกีุ ้และร้านยาโยอิ มีอตัรา

ก าไรสทุธิประมาณ 13%-14% และ 7%-8% ตามล าดบั 
ผู้ ถือหุ้น (นางสาวภรยมล จงเรืองรอง) ได้สอบถามถึงเร่ืองการขยายสาขาเพิ่มขึน้ จะสง่ผลกระทบต่อผลประกอบการ

ของสาขาเดิมหรือไม่  รวมถึงความเสี่ยงในเร่ืองของน า้ท่วม ทางบริษัทมีแผนรองรับอย่างไร และบริษัทได้รับค่าชดเชยความ
เสยีหายจากน า้ทว่มแล้วหรือไม่ 

นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั ชีแ้จงวา่ จากเหตกุารณ์น า้ทว่มในปี 2554 ที่ผา่นมา โรงงานท่ีนวนครของบริษัทได้รับความ
เสยีหาย และมีการเรียกร้องคา่เสยีหายจากบริษัทประกนั ซึ่งทางบริษัทได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายมาแล้ว  ยงัคงเหลือยอดคง
ค้างอีกเพียงเลก็น้อย ซึง่อยูร่ะหวา่งการเจรจากบัทางบริษัทประกนั  นอกจากนีน้ายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า บริษัทได้
สร้างโรงงานแหง่ใหมเ่พิ่มขึน้อีก 1 แหง่บนถนนบางนา-ตราด เพื่อมารองรับการขยายธุรกิจของบริษัท อีกทัง้ยงัสามารถกระจาย
ความเสีย่งจากอทุกภยัด้วย  ในสว่นของผลประกอบการของสาขา ทางบริษัทท าการวิเคราะห์ในหลาย ๆ มิติ เพื่อให้รู้ถึงสาเหตุ
ของปัญหาที่อาจเกิดขึน้  

ผู้ ถือหุ้น (นายธ ารง อนนัต์ทวีผล) ได้สอบถามวา่ ทางบริษัทมีกลยทุธ์ในการเอาชนะคูแ่ขง่ขนัอยา่งไร   
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ชีแ้จงว่า บริษัทสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องนัน้ เกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น การดูแล

พนกังาน การจดัหาวตัถดุิบ การสร้างความสมัพนัธ์กับผู้ ให้เช่าสถานที่  การโฆษณา เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้ให้ความส าคญักับ
ปัจจยัตา่ง ๆ เหลา่นี ้สง่ผลให้บริษัทมีการเติบโตอยา่งแข็งแกร่ง   

ผู้ ถือหุ้น (นายธ ารง อนนัต์ทวีผล) ได้สอบถามเพิ่มเติมวา่ บริษัทสามารถผา่นวิกฤติในปี 2540 มาได้อยา่งไร 



 

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ชีแ้จงว่า เนื่องจากในเวลานัน้บริษัทไม่ได้มีเงินกู้จากต่างประเทศ จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนกั
จากวิกฤติดงักลา่ว  นอกจากนัน้ การแขง่ขนัในช่วงเวลาดงักลา่วลดลง สง่ผลให้บริษัทสามารถขยายตวัได้อยา่งรวดเร็ว  

ผู้ ถือหุ้น (นายธ ารง อนนัต์ทวีผล) ได้สอบถามเพิ่มเติมอีกวา่ บริษัทมีกลยทุธ์ในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศอย่างไร
บ้าง 

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ชีแ้จงว่า ในระยะนีเ้ป็นช่วงเร่ิมต้นของการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจะต้อง
ท าการศกึษาและท าความเข้าใจผู้บริโภคในแตล่ะประเทศซึ่งมีลกัษณะที่แตกต่างกนัไป  ซึ่งทางบริษัทฯ จะต้องปรับเปลี่ยนกล
ยทุธ์ให้เข้ากบัแตล่ะประเทศโดยคาดวา่จะต้องใช้เวลาระยะหนึง่เพื่อการขยายธุรกิจไปตา่งประเทศในอนาคต 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ ถือหุ้นจึงไมต้่องลงคะแนนเสยีง  ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงาน

ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2556 แล้ว 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประวิทย์ ตันติวศินชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบญัชีและการเงิน น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ทีป่ระชมุ 
 นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทได้จดัท างบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซึ่ง
ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 ในปี 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ จ านวน 5,086 ล้านบาท และ 15,006 ล้านบาท ตามล าดบั มีหนีส้ิน 
จ านวน 3,615 ล้านบาท และ 2,482 ล้านบาท ตามล าดบั รายได้จากการขาย จ านวน 12,987 ล้านบาท และ 13,969 ล้านบาท 
ตามล าดบั รายได้รวม จ านวน13,141 ล้านบาท และ 14,240 ล้านบาท ตามล าดบั ก าไรส าหรับปี จ านวน 2,031 ล้านบาท และ 
2,039 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นก าไรตอ่หุ้น 4.11 บาท และ 2.57 บาท ตามล าดบั 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิงบการเงิน
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย  757,248,725 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9917 
 ไมเ่ห็นด้วย               1,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0001 
 งดออกเสยีง            60,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0080 
 บตัรเสยี        0 เสยีง 

 

 

 



 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2556 
 ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผล ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยจะจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและ
การจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นส าคญั อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯและบริษัทย่อยอาจ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราที่น้อยกว่าอตัราที่ก าหนดข้างต้น หรือ งดจ่ายเงินปันผล โดยขึน้อยู่กบัภาวะทางเศรษฐกิจ ผล
การด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่งของบริษัทฯและบริษัทย่อย และความจ าเป็นในการใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการ
บริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556  ซึ่งปรากฏว่า บริษัทมีก าไรสทุธิตามงบ
การเงินรวมเท่ากบั 2,039 ล้านบาท  โดยบริษัทไม่ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2556  เป็นทนุส ารองอีกเนื่องจากบริษัทได้มี
การจัดสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองครบถ้วนแล้วตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี ้บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง สภาพ
คลอ่งทางการเงินที่สงู และมีเงินทนุที่เพียงพอเพื่อสนบัสนนุการขยายธุรกิจในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 
1/2557 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2557 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,449 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 71 ของ
ก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม  

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 เป็นวนัก าหนดสทิธิของผู้ ถือหุ้น (Record Date) ส าหรับผู้ ถือ
หุ้นทกุรายที่มีช่ือปรากฎในทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพื่อสทิธิในการรับเงินปันผล และวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 ให้เป็น
วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัท ส าหรับรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและก าหนด
จ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 21พฤษภาคม 2557  

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
ผู้ รับมอบฉนัทะ (นายภทัร นพศิริวงศ์) ได้สอบถามวา่ เงินท่ีใช้ในการจ่ายเงินปันผลมาจากสว่นใด 
นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั ชีแ้จงวา่ เป็นเงินสดของบริษัท 
ผู้ ถือหุ้น (นางวิยะดา คงเสรี) ได้สอบถามถึงเหตผุลในการจ่ายปันผลในปี 2555 
นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั ชีแ้จงวา่ เป็นการจ่ายปันผลก่อนบริษัทฯ เข้าตลาดหลกัทรัพย์ โดยค าแนะน าของที่ปรึกษา

ทางการเงิน 
ผู้ ถือหุ้น (นางรัตนา สายคณิต) ได้สอบถามวา่ บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายปันผลระหวา่งกาลหรือไม่ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ชีแ้จงวา่ ในประเด็นนีข้อรับไว้พิจารณา  
ผู้ ถือหุ้น (นายรภสัสิทธ์ิ ตัง้เอ่ียมอมร) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งค่อนข้างสงู เหตุใดจึงไม่จ่ายเงินปันผล 

100% ของก าไรสทุธิ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ชีแ้จงว่า เน่ืองจากบริษัทฯ อาจมีความจ าเป็นต้องใช้เงินทุนในการขยายธุรกิจในอนาคต จึง

จ าเป็นต้องส ารองเงินทนุดงักลา่วไว้   
ผู้ ถือหุ้น (นายรภสัสิทธ์ิ ตัง้เอ่ียมอมร) ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯ มีเหตุผลอย่างไรในการน าบริษัทเข้าตลาด

หลกัทรัพย์ เนื่องจากยงัไมม่ีความจ าเป็นต้องใช้เงินทนุ 



 

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ชีแ้จงว่า การที่น าบริษัทเข้าตลาดหลกัทรัพย์นัน้ เพื่อต้องการให้บริษัทฯ มีการก ากบัดแูลที่ดี ซึ่ง
จะน าไปสูก่ารเติบโตอยา่งยัง่ยืน รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสให้บริษัทฯ สามารถน าเงินทนุท่ีได้มาไปลงทนุเพื่อให้มีการเติบโตได้
อยา่งรวดเร็ว 

ผู้ รับมอบฉนัทะ (นายวิวฒัน์ คสูกลุ) ได้แสดงความคิดเห็นวา่ บริษัทควรมีการจ่ายเงินปันผลในอตัราที่สงูที่สดุเทา่ที่จะ
ท าได้  และหากบริษัทต้องการใช้เงินทนุ ก็สามารถระดมทนุได้ใหมจ่ากในตลาดหลกัทรัพย์ 

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ชีแ้จงวา่ ในประเด็นนีข้อรับไว้พิจารณา  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 ตามรายละเอียดที่ได้

ชีแ้จงข้างต้น 
มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการจดัสรร
ก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 ตามที่เสนอ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย  757,263,029 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9897 
 ไมเ่ห็นด้วย              3,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0004 
 งดออกเสยีง           74,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0098 

บตัรเสยี       0 เสยีง 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ส าหรับในวาระการเลอืกตัง้กรรมการนี ้ จะขอให้มีการลงมติเป็นรายบคุคล และขอให้ผู้
ถือหุ้นทกุรายลงคะแนนเสยีง ไมว่า่จะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  โดยผู้ ถือหุ้นที่ไม่สง่บตัรลงคะแนน จะถือว่าเห็น
ด้วย   และเนื่องจากในวาระนี ้ประธานฯ เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอให้ ดร.อรรณพ ตันละมัย ประธานกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี ้และได้เรียนเชิญกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีทัง้ 3 ทา่นออกจากห้องประชมุ 
 ดร.อรรณพ ตนัละมยั ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 ก าหนดให้
กรรมการต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอตัราหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด  
ถ้าจ านวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ก็ให้จบัฉลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการ
คนที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ไปนัน้ อาจเลือกให้เข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้  
เนื่องจากการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้นี ้นบัเป็นปีที่สองภายหลงัการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั ในการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการจึงได้ด าเนินการให้จบัฉลากกนัเพื่อ
ก าหนดกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้นีจ้ านวน 3 คน จากจ านวนกรรมการที่ยงั
ไมไ่ด้ออกจากต าแหนง่ 6 คน ปรากฏวา่ กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามผลการจบัฉลากจ านวน 3 คนคือ 

1.  นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน        ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2.  นายสมชาย หาญจิตต์เกษม     กรรมการและกรรมการผู้จดัการกลุม่ธุรกิจภตัตาคารเอ็มเค 
3.  นายทนง โชติสรยทุธ์        กรรมการอิสระ  



 

ทัง้นี ้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ปรึกษาหารือกันแล้วและมีความเห็นว่า ทัง้นายฤทธ์ิ ธีระ
โกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นผู้ก่อตัง้บริษัทและเป็นปัจจัยส าคญัที่ท าให้ธุรกิจร้านอาหารของบริษัทมีความ
เจริญเติบโตอยา่งตอ่เนื่องและประสบผลส าเร็จอยา่งมาก ซึง่ยอ่มแสดงให้เห็นวา่ บคุคลทัง้สองมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมอย่างยิ่ง
ที่จะเป็นผู้น าพาบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้าตอ่ไป  ส าหรับนายทนง โชติสรยทุธ์ ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการผู้จดัการ
ของบริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จ ากัด (มหาชน) และนบัได้ว่าเป็นนกัธุรกิจที่ประสบความส าเร็จคนหนึ่งในด้านการด าเนินธุรกิจร้าน
หนงัสือที่มีผลการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ความสามารถในการด าเนินธุรกิจและประสบการณ์ในด้าน
ธุรกิจค้าปลกีดงักลา่วของคณุทนง โชติสรยทุธ์ นัน้ เช่ือวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธรุกิจของบริษัทฯ ดงันัน้ คณะกรรมการ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เลอืกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้สามคนคือ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม และนายทนง โชติสรยทุธ์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึง่ 

จากนัน้ ดร.อรรณพ ตนัละมยั ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ดร.อรรณพ ตนัละมยั ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการของบริษัท

ตามที่เสนอ 
มติที่ประชุม:    ที่ประชมุลงมตด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแต่งตัง้นายฤทธ์ิ ธีระ
โกเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม และนายทนง โชติสรยทุธ์ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้ลง
มติเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

1. นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน              ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เห็นด้วย   756,563,775 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8973 

 ไมเ่ห็นด้วย          601,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0794 
 งดออกเสยีง         175,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0231 

บตัรเสยี         0 เสยีง 
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม กรรมการและกรรมการผู้จดัการกลุม่ธุรกิจภตัตาคารเอ็มเค  

เห็นด้วย   757,154,275 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9753 
 ไมเ่ห็นด้วย         0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 งดออกเสยีง         186,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0246 

บตัรเสยี         0 เสยีง 
3. นายทนง โชติสรยทุธ์             กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย   756,995,675 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9544 
 ไมเ่ห็นด้วย          138,700 เสยีง คิดเป็นร้อยละ          0.0183 
 งดออกเสยีง         206,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.0272 

บตัรเสยี        0 เสยีง 

 



 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประวิทย์ ตันติวศินชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบญัชีและการเงิน น าเสนอ

รายละเอียดตอ่ประชมุ 
 นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการได้ยึดหลักเกณฑ์และแนวทางในการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2556 ที่ผา่นมาดงันีค้ือ   

1. คา่ตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่
ละคน กรรมการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ ก็ควรจะได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึน้ด้วย นอกจากนี ้
คา่ตอบแทนกรรมการควรอยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคยีงกบัคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยูใ่นธุรกิจเดียวกนัและ
มีขนาดของธุรกิจที่ใกล้เคียงกนั 

2. คา่ตอบแทนที่จ่ายตามผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัท เช่น โบนสักรรมการ ควรเช่ือมโยงกบัค่าตอบแทนที่
จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปเงินปันผล หากปีใดมิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น ก็จะไม่มีการพิจารณาการจ่าย
โบนสัให้แก่กรรมการ 

3. กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับคา่ตอบแทนในฐานะของผู้บริหารเท่านัน้ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการของบริษัทฯแตอ่ยา่งใด 

4. มีการทบทวนถึงความเหมาะสมของคา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทกุปี 
โดยในการพิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 นัน้  คณะกรรมการได้ยึดหลกัเกณฑ์และแนว

ทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปีที่แล้วและมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทจ่ายในปีที่แล้วยงัมี
ความเหมาะสมอยู ่จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2557 ดงันี ้

เงนิโบนัสกรรมการประจ าปี 2556 
(1)  ประธานกรรมการบริษัท       750,000  บาท  
(2)  กรรมการบริษัทคนละ            500,000  บาท  

ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดอืน 
  (1) ประธานกรรมการบริษัท         37,500  บาทตอ่เดือน   
        (2)  กรรมการบริษัทคนละ          25,000  บาทตอ่เดือน 

ค่าเบีย้ประชุมที่จ่ายเป็นรายครัง้ต่อการประชุมส าหรับคณะกรรมการชุดย่อย 
(1)  ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย       22,500 ตอ่ครัง้ของการประชมุ 
(2)  กรรมการคณะกรรมการชดุยอ่ย     15,000 ตอ่ครัง้ของการประชมุ 
ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผู้ บริหารของบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้ บริหารบริษัทเท่านัน้  จะไม่ได้รับ

คา่ตอบแทนในฐานะกรรมการแตอ่ยา่งใด 
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 



 

มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย  757,220,375 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9840 
 ไมเ่ห็นด้วย                      0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 งดออกเสยีง         120,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0159 

บตัรเสยี       0 เสยีง 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับปี 2557 
 ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีมาตรฐานการสอบบญัชีที่เป็นระดบัสากลและเป็นที่ยอมรับทัว่ไป และผลการปฏิบตัิ
หน้าที่ในฐานะเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปีที่ผ่านมาก็จดัอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ดงัมีรายนาม
ตอ่ไปนี ้

1.นางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4377 และ/หรือ 
2.นายวิชาติ โลเกศกระวี                  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4451และ/หรือ 
3.นางสาวศิริวรรณ สรุเทพินทร์         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4604และ/หรือ 
4.นางสายฝน อินทร์แก้ว                  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4434 

และก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2557 ส าหรับบริษัทและบริษัทยอ่ย เป็นจ านวนเงินรวม 1,955,000 บาท ซึง่เทา่กบัคา่สอบ
บญัชีของปี 2556 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี  ้
ผู้ ถือหุ้น (นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ) ได้สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) เป็นจ านวนเทา่ไร 
นายประวิทย์ ตันติวศินชัย ชีแ้จงว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เท่ากับ 

1,400,000 บาท บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ ด จ ากดั เท่ากบั 440,000 บาท และบริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากดั 
เทา่กบั 115,000 บาท 

ผู้ ถือหุ้น (นายสพุจน์ เอือ้ชยัเลศิกลุ) ได้แสดงความคิดเห็นวา่ บริษัทฯ ควรมีการน าเสนอรายละเอียดคา่สอบบญัชีของ
แต่ละบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ และสอบถามเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบญัชีในปี 2556 เป็นจ านวนเท่าไร และมีการเปรียบเทียบ
ราคากบับริษัทสอบบญัชีอื่นหรือไม่ 

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ชีแ้จงวา่ คา่สอบบญัชีในปี 2556 เป็นจ านวน 1,955,000 บาท เทา่กบัในปี 2557 ที่น าเสนอ 
นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ ส าหรับการเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีนัน้ เนื่องจากปีนีเ้ป็นปีแรกที่บริษัทฯ 

เข้าตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบญัชีแนะน าว่าควรจะใช้บริษัทเดิมในการสอบบญัชี ดงันัน้ในปีนี ้ทางบริษัทฯ จึงไม่ได้ท าการ
เปรียบเทียบราคา  อยา่งไรก็ตาม โดยปกติทางบริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบราคา โดยบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้เสนอ
ราคาที่เหมาะสม 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 



 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2557 ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น 
มติที่ประชุม:    ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย  756,914,375 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9436 
 ไมเ่ห็นด้วย          125,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0165 
 งดออกเสยีง         301,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0397 

บตัรเสยี       0 เสยีง 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 
ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 105 ได้ระบไุว้ว่า “ผู้ ถือหุ้น

ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่
ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได้”  ซึ่งไม่มีผู้ เสนอเร่ืองอื่นใดเป็นระเบียบวาระ  ดงันัน้จะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่
ประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี  ้
ผู้ ถือหุ้น (นายณฐัพล กรสิทธิกุล) ได้สอบถามว่า เงินลงทนุในบริษัท พลีนสั เอ็ม เค ลิมิเท็ด แสดงอยู่ในส่วนไหนของ

งบแสดงฐานะทางการเงิน  และการรับรู้รายได้จากบริษัทดงักลา่วแสดงอยูใ่นสว่นไหนของงบก าไรขาดทนุ 
นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั ชีแ้จงว่า เนื่องจากบริษัทได้ตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าเต็มจ านวนของเงินลงทนุดงักลา่ว จึงไม่

ปรากฎในงบแสดงฐานะทางการเงิน ส าหรับการรับรู้รายได้จะเป็นในรูปของ franchise fee เป็นรายเดือน 
ผู้ ถือหุ้น (นายณฐัพล กรสทิธิกลุ) ได้สอบถามเพิ่มเติมวา่ ความคืบหน้าของการควบรวมกิจการเป็นอยา่งไรบ้าง 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ชีแ้จงวา่ ปัจจบุนับริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเร่ืองดงักลา่ว แต่ยงัไม่สามารถแจ้งรายละเอียด

ได้ 
ผู้ ถือหุ้น (นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในส่วนของวิสยัทศัน์ อยากให้เน้นเร่ืองอาหารที่ดีต่อ

สขุภาพ เป็นวตัถปุระสงค์หลกั  
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ชีแ้จงวา่ ในประเด็นนีข้อรับไว้พิจารณา  
ผู้มอบฉนัทะ (คณุรุ่งศรี เจียรนยัขจร) ได้สอบถามว่า ปัจจุบนัสงัคมมีความตื่นตวัอย่างมากเก่ียวกับการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น  และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD) ได้มีการจัดตัง้ท าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ อยากทราบวา่บริษัทฯ มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดงักลา่วหรือไม ่และบริษัทฯ 
มีการก าหนดนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งไรบ้าง 

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองการป้องกนัและต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่
เป็นอยา่งมาก นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้ยึดหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการควบคมุดแูลการบริหารงานของบริษัทฯ  ส าหรับการเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนในการต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่นัน้ จะได้น าเข้าที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางในการให้ความร่วมมือในโครงการ
ดงักลา่วตอ่ไป 



 

ผู้ ถือหุ้น (นายวรฤทธ์ิ อร่ามเรือง) ได้แสดงความคิดเห็นวา่ อยากให้บริษัทเป็นผู้น าในการน าเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริการ รวมถึงหากิจกรรมให้แก่ลูกค้าระหว่างรอคิว และควรให้บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง จ ากัด เปลี่ยน
แนวทางจาก cost center มาเป็น profit center 

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ชีแ้จงวา่ บริษัทเน้นเร่ืองการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ เช่น การน าหุ่นยนต์
มาให้บริการลกูค้า การน าเคร่ืองมือสารสนเทศมาใช้ในการสัง่อาหารอตัโนมตัิ ซึ่งอยู่ในระยะทดลอง และจะมีการขยายไปใน
สาขาต่าง ๆ มากขึน้  ในส่วนของการให้บริการการอบรมให้แก่บริษัทภายนอกนัน้ เนื่องจากบริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง 
จ ากดั ยงัมี resource ในการให้บริการจ ากดั ดงันัน้ ณ ปัจจบุนัจึงยงัไมส่ามารถให้บริการแก่บริษัทอื่นๆได้ 

ผู้ ถือหุ้น (นายสหธง ธีรโชติมงคล) ได้สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายในการปิดสาขาที่ไม่ก าไรหรือไม่อย่างไร และใน
อดีตมีการปิดสาขาที่ไมก่ าไรหรือไม่ นอกจากนีบ้ริษัทมีกลยทุธ์ในการเลอืกที่ตัง้ในการเปิดสาขาอยา่งไร 

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ มีคณะกรรมการชดุยอ่ยในการพิจาณาการเลอืกที่ตัง้เพื่อเปิดสาขาใหม่ รวมทัง้
การพิจารณาการปิดสาขาที่ไมส่ามารถท าก าไรและเห็นวา่มีความเป็นไปได้น้อยที่จะพลกิกลบัมาท าก าไรได้ในอนาคต 

ผู้ ถือหุ้น (นายจักรพันธ์ อินชูกุล) ได้สอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการร้านอาหารที่ถนนพัฒนาการ รวมถึง
แผนการขยายการน าเคร่ืองมือสารสนเทศมาใช้ในการสัง่อาหารอตัโนมตัิ 

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ชีแ้จงวา่ ส าหรับโครงการท่ีพฒันาการ ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการศกึษาและประมาณการมลูค่าการ
ลงทุนเพื่อดูถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตว่าอยู่ในระดับที่บริษัทฯ รับได้หรือไม่  ในส่วนของการน าเคร่ืองมือ
สารสนเทศมาใช้ในการสัง่อาหารอตัโนมตัินัน้ ทางบริษัทฯ จะท าการทดลองในบางสาขา เพื่อให้มัน่ใจว่า แนวทางดงักล่าว
สามารถเพิ่มประสทิธิภาพในการบริการทีด่ีขึน้ จึงจะท าการขยายผลไปยงัสาขาตา่ง ๆ 

ผู้ ถือหุ้น (นายอดิเรก พชันี) ได้สอบถามวา่ บริษัทฯ มีนโยบายในการกระตุ้นยอดขายในช่วงเวลาที่มีลกูค้าน้อยอยา่งไร 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ชีแ้จงว่า ฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ได้มีการทดลองท ากลยทุธ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วย

กระตุ้นการเติบโตของยอดขาย 
ผู้ ถือหุ้น (นายศรัณย์ พิมพ์งาม) ได้สอบถามวา่ บริษัทฯ มีนโยบายในการปรับราคาอยา่งไร  
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ จะปรับราคาเฉพาะในกรณีที่ต้นทนุมีการปรับขึน้อยา่งถาวร  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

บริษัท และกลา่วปิดการประชมุ 
ปิดการประชมุ เวลา 16.30 น. 
 
      ลงช่ือ…………………………………ประธานท่ีประชมุ 
       (นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน) 
        

 


