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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2557 

ของ 
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 
ประชมุเมือวนัที 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดสุติธานี กรุงเทพฯ  

นายฤทธิ ธีระโกเมน ประธานกรรมการทําหน้าทีเป็นประธานในทีประชมุ   

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นทีมาร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ของบริษัท และแจ้งให้ทีประชุม
ทราบวา่ มีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง จํานวน 516 ราย และโดยการมอบฉนัทะ จํานวน 639 ราย รวมทงัสนิ 1,155 
ราย โดยถือหุ้นรวมกนัทงัสนิ 751,065,023 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.9127 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงัหมดของบริษัท ซึง
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายแล้วทงัหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ 
จึงเปิดประชมุ 

ทงัน ีก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ ประธานได้กลา่วแนะนํากรรมการ ผู้สอบบญัชี และทีปรึกษากฎหมาย ดงันี 

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

เลขานกุารบริษัท 
ผู้สอบบัญช ี
1. นางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 
2. นายเจษฎา  เจตนาเจริญชยั                บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 

ทปีรึกษากฏหมาย 
1. คณุมนญัญา  ฐิตินนัทวรรณ บริษัท อลัเลน แอนด์ โอเวอรี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
ก่อนทีจะให้ทีประชมุพิจารณารายละเอียดในแตล่ะวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทชีแจงวิธีการ

ออกเสยีงลงคะแนน ในแตล่ะวาระ ดงันี 

เอกสารแนบ 1 
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1. การออกเสยีงลงคะแนน จะนบั  หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบั   เสียง  และผู้ ถือหุ้น  ราย สามารถออกเสียง
ในแตล่ะวาระวา่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง เพียงทางใดทางหนงึเทา่นนั จะไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ลงทนุต่างประเทศทีแต่งตงัคสั
โตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

2. เพืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทได้นําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนบัคะแนนเสียง ซึงจะช่วยให้
ขนัตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิงขน โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ ยกเว้นวาระที  การเลือกตงักรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นทีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนน และสง่มอบให้แก่เจ้าหน้าทีของบริษัทเพือนบัคะแนนเสียงต่อไป สําหรับผู้ ถือหุ้นทีเห็นด้วย ไม่
ต้องลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

3. ในการนบัคะแนนเสยีงทกุวาระ ยกเว้นการเลอืกตงักรรมการในวาระที   บริษัทจะเก็บเฉพาะผู้ทีลงคะแนน
เสยีงไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง แล้วจึงนําไปหกัออกจากจํานวนคะแนนเสยีงทงัหมด 

4. สาํหรับวาระที  การเลอืกตงักรรมการ จะดําเนินไปเป็นรายบคุคล ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายลงคะแนนเสียง ไม่
วา่จะ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง และสง่มอบบตัรลงคะแนนเสยีงให้เจ้าหน้าทีของบริษัทเพือนบั
คะแนนเสยีง ผู้ ถือหุ้นทีไมส่ง่บตัรลงคะแนน จะถือวา่ เห็นด้วย 

5. ผู้มาประชุมทีเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะซึงผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้
ลว่งหน้าแล้ว ไมต้่องลงคะแนนเสยีงอีก เนืองจากบริษัทได้บนัทกึคะแนนเสยีงตามทีผู้ ถือหุ้นกําหนดไว้แล้ว 

6. มติของทีประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เว้นแตเ่รืองทีกฎหมายกําหนดเป็นอยา่งอืน 
ตอ่จากนนั ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี 

วาระท ี1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น เมือวันท ี28 มีนาคม 2556 
 ประธานฯ แจ้งตอ่ทีประชมุวา่ได้ทําการจดัสง่สาํเนารายงานการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ
แล้ว และขอแก้ไขรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เมือวนัที 28 มีนาคม 2556 ในวาระที 9 การพิจารณาอนมุตัิการจ่าย
บําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 และค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2556 ซึงอยู่ในหน้า 12 ของหนงัสือเชิญประชุม 
บรรทดัที 3 คา่ตอบแทนทีจ่ายเป็นรายเดือนของประธานกรรมการบริษัทฯ ทีระบไุว้วา่ “37,000 บาท ตอ่เดือน” ขอแก้ไขเป็น 
“37,500 บาท ตอ่เดือน”  สาํหรับวาระอืน ๆ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ ได้มีการบนัทกึรายงานการประชมุ
ไว้อย่างถกูต้องตรงตามมติของทีประชุม  จึงเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เมือวนัที 28 
มีนาคม 2556 ให้ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 รับรอง 
มติทีประชุม:    ทีประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเมือวนัที 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 
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วาระท ี2  รับทราบรายงานประจาํปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท 
 ประธานฯ แจ้งตอ่ทีประชมุว่า คณะกรรมการได้จดัทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปีสนิสดุวนัที 
31 ธนัวาคม 2556 ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2556 ซึงได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว 
จึงขอสรุปภาพรวมผลการดําเนินงานดงันี 

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวม 14,240 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้า 1,099 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการ
เติบโตร้อยละ 8 โดยสาเหตหุลกัเกิดจากการขยายสาขาทงัในสว่นของร้านเอ็มเค สกีุ  ร้านยาโยอิ และร้านทีเป็นแบรนด์
ใหมข่องบริษัท   นอกจากน ีในปี 2556 บริษัทมีกําไรสทุธิ เทา่กบั 2,039 ล้านบาท เพิมขนึจากปีก่อนหน้า 8 ล้านบาท โดย
จํานวนสาขาทีเปิดใหมใ่นปี 2556 มีทงัสนิ 55 สาขา แบง่เป็น ร้านเอ็มเค สกีุ 27 สาขา ร้านยาโยอิ 22 สาขา ร้านมิยาซากิ 4 
สาขา  ร้านฮากาตะ 2 สาขาสง่ผลให้ ณ สนิปี 2556 บริษัทมีจํานวนสาขาทงัสนิ 552 สาขา แบ่งเป็น สาขาในประเทศ 506 
สาขา และสาขาตา่งประเทศอีก 46 สาขา 

จากนนั ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสาํคญัสรุปได้ดงันี 
ผู้ ถือหุ้น (นางวิยะดา คงเสรี) ได้สอบถามถึงผลประกอบการในแตล่ะธุรกิจของบริษัทวา่เป็นอยา่งไร 
นายประวิทย์ ตนัติวศินชัย ได้ชีแจงว่า ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วย ร้านเอ็มเค สกีุ และร้านยาโยอิ มี

อตัรากําไรสทุธิประมาณ 13%-14% และ 7%-8% ตามลาํดบั 
ผู้ ถือหุ้ น (นางสาวภรยมล จงเรืองรอง) ได้สอบถามถึงเรืองการขยายสาขาเพิมขึน จะส่งผลกระทบต่อผล

ประกอบการของสาขาเดิมหรือไม่  รวมถึงความเสียงในเรืองของนําท่วม ทางบริษัทมีแผนรองรับอย่างไร และบริษัทได้รับ
คา่ชดเชยความเสยีหายจากนาํทว่มแล้วหรือไม่ 

นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั ชีแจงวา่ จากเหตกุารณ์นาํท่วมในปี 2554 ทีผ่านมา โรงงานทีนวนครของบริษัทได้รับ
ความเสียหาย และมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกัน ซึงทางบริษัทได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายมาแล้ว  ยงัคง
เหลือยอดคงค้างอีกเพียงเล็กน้อย ซึงอยู่ระหว่างการเจรจากับทางบริษัทประกัน  นอกจากนีนายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจง
เพิมเติมวา่ บริษัทได้สร้างโรงงานแหง่ใหมเ่พิมขนึอีก  แห่งบนถนนบางนา-ตราด เพือมารองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 
อีกทงัยงัสามารถกระจายความเสียงจากอุทกภยัด้วย  ในสว่นของผลประกอบการของสาขา ทางบริษัททําการวิเคราะห์ใน
หลาย ๆ มิติ เพือให้รู้ถึงสาเหตขุองปัญหาทีอาจเกิดขนึ  

ผู้ ถือหุ้น (นายธํารง อนนัต์ทวีผล) ได้สอบถามวา่ ทางบริษัทมีกลยทุธ์ในการเอาชนะคูแ่ขง่ขนัอยา่งไร   
นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงวา่ บริษัทสามารถเติบโตอย่างต่อเนืองนนั เกิดจากปัจจยัหลายประการ เช่น การดแูล

พนกังาน การจดัหาวตัถดุิบ การสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ให้เช่าสถานที  การโฆษณา เป็นต้น ซงึบริษัทได้ให้ความสาํคญักบั
ปัจจยัตา่ง ๆ เหลา่นี สง่ผลให้บริษัทมีการเติบโตอยา่งแข็งแกร่ง   

ผู้ ถือหุ้น (นายธํารง อนนัต์ทวีผล) ได้สอบถามเพิมเติมวา่ บริษัทสามารถผา่นวิกฤติในปี 2540 มาได้อยา่งไร 
นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงวา่ เนืองจากในเวลานนับริษัทไม่ได้มีเงินกู้จากต่างประเทศ จึงไม่ได้รับผลกระทบมาก

นกัจากวิกฤติดงักลา่ว  นอกจากนนั การแขง่ขนัในช่วงเวลาดงักลา่วลดลง สง่ผลให้บริษัทสามารถขยายตวัได้อยา่งรวดเร็ว 
ผู้ ถือหุ้น (นายธํารง อนนัต์ทวีผล) ได้สอบถามเพิมเติมอีกว่า บริษัทมีกลยทุธ์ในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ

อยา่งไรบ้าง 
นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงว่า ในระยะนีเป็นช่วงเริมต้นของการขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ ซึงบริษัทจะต้อง

ทําการศกึษาและทําความเข้าใจผู้บริโภคในแตล่ะประเทศซงึมีลกัษณะทีแตกตา่งกนัไป  ซงึทางบริษัทฯ จะต้องปรับเปลียน
กลยทุธ์ให้เข้ากบัแตล่ะประเทศโดยคาดวา่จะต้องใช้เวลาระยะหนงึเพือการขยายธุรกิจไปตา่งประเทศในอนาคต 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม 
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เนืองจากวาระนีเป็นวาระเพือทราบ ผู้ ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง  ประธานฯ สรุปว่าทีประชุมได้รับทราบ
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2556 แล้ว 

วาระท ี3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ สาํหรับปีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 2556 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน นําเสนอ
รายละเอียดตอ่ทีประชมุ 
 นายประวิทย์ ตนัติวศินชัย ชีแจงต่อทีประชุมว่า บริษัทได้จัดทํางบการเงิน สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 
2556 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  โดยมีรายละเอียดดงันี 
 ในปี 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ จํานวน 5,086 ล้านบาท และ 15,006 ล้านบาท ตามลําดบั มีหนีสิน 
จํานวน 3,615 ล้านบาท และ 2,482 ล้านบาท ตามลาํดบั รายได้จากการขาย จํานวน 12,987 ล้านบาท และ 13,969 ล้าน
บาท ตามลําดบั รายได้รวม จํานวน 13,141 ล้านบาท และ 14,240 ล้านบาท ตามลําดบั กําไรสําหรับปี จํานวน 2,031 
ล้านบาท และ 2,039 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นกําไรตอ่หุ้น 4.11 บาท และ 2.57 บาท ตามลาํดบั 

จากนนั ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม 
ประธานฯ ขอให้ทีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสาํหรับปีสนิสดุวนัที  ธนัวาคม  

มติทปีระชุม:    ทีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิงบการเงิน
สาํหรับปีสนิสดุวนัที 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 

วาระท ี4  พิจารณาอนุมตัิจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2556 
 ประธานฯ แจ้งตอ่ทีประชมุวา่ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ดงัตอ่ไปนี 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยจะจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคล
และการจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสําคญั อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อย
อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราทีน้อยกว่าอตัราทีกําหนดข้างต้น หรือ งดจ่ายเงินปันผล โดยขึนอยู่กับภาวะทาง
เศรษฐกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่งของบริษัทฯและบริษัทย่อย และความจําเป็นในการใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556  ซึงปรากฏว่า บริษัทมีกําไรสทุธิตามงบ
การเงินรวมเทา่กบั 2,039 ล้านบาท  โดยบริษัทไมต้่องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2556  เป็นทนุสาํรองอีกเนืองจากบริษัทได้
มีการจัดสรรกําไรสทุธิเป็นทุนสํารองครบถ้วนแล้วตามทีกฎหมายกําหนด นอกจากนี บริษัทมีฐานะการเงินทีแข็งแกร่ง 
สภาพคลอ่งทางการเงินทีสงู และมีเงินทนุทีเพียงพอเพือสนบัสนนุการขยายธุรกิจในอนาคต ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท
ฯ ครังที 1/2557 เมือวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2557 จึงมีมติให้เสนอต่อทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เพือพิจารณา
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อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นเงินทงัสนิ 1,449 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 71 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินรวม  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้วนัที 8 พฤษภาคม 2557 เป็นวนักําหนดสทิธิของผู้ ถือหุ้น (Record Date) สาํหรับ
ผู้ ถือหุ้นทุกรายทีมีชือปรากฎในทะเบียนรายชือผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพือสิทธิในการรับเงินปันผล  และวนัที 9 พฤษภาคม 
2557 ให้เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัท สําหรับรวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นเพือให้เป็นไปตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพือสิทธิในการรับ
เงินปันผลและกําหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัที 21พฤษภาคม 2557  

จากนนั ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสาํคญัสรุปได้ดงันี 
ผู้ รับมอบฉนัทะ (นายภทัร นพศิริวงศ์) ได้สอบถามวา่ เงินทีใช้ในการจ่ายเงินปันผลมาจากสว่นใด 
นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั ชีแจงวา่ เป็นเงินสดของบริษัท 
ผู้ ถือหุ้น (นางวิยะดา คงเสรี) ได้สอบถามถึงเหตผุลในการจ่ายปันผลในปี 2555 
นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั ชีแจงว่า เป็นการจ่ายปันผลก่อนบริษัทฯ เข้าตลาดหลกัทรัพย์ โดยคําแนะนําของที

ปรึกษาทางการเงิน 
ผู้ ถือหุ้น (นางรัตนา สายคณิต) ได้สอบถามวา่ บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายปันผลระหวา่งกาลหรือไม่ 
นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงวา่ ในประเด็นนีขอรับไว้พิจารณา  
ผู้ ถือหุ้น (นายรภสัสิทธิ ตงัเอียมอมร) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งค่อนข้างสงู เหตใุดจึงไม่จ่ายเงินปัน

ผล 100% ของกําไรสทุธิ 
นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงวา่ เนืองจากบริษัทฯ อาจมีความจําเป็นต้องใช้เงินทนุในการขยายธุรกิจในอนาคต จึง

จําเป็นต้องสาํรองเงินทนุดงักลา่วไว้   
ผู้ ถือหุ้น (นายรภสัสทิธิ ตงัเอียมอมร) ได้สอบถามเพิมเติมว่า บริษัทฯ มีเหตผุลอย่างไรในการนําบริษัทเข้าตลาด

หลกัทรัพย์ เนืองจากยงัไมม่ีความจําเป็นต้องใช้เงินทนุ 
นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงวา่ การทีนําบริษัทเข้าตลาดหลกัทรัพย์นนั เพือต้องการให้บริษัทฯ มีการกํากบัดแูลทีดี 

ซงึจะนําไปสูก่ารเติบโตอย่างยงัยืน รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสให้บริษัทฯ สามารถนําเงินทนุทีได้มาไปลงทนุเพือให้มีการ
เติบโตได้อยา่งรวดเร็ว 

ผู้ รับมอบฉนัทะ (นายวิวฒัน์ คสูกุล) ได้แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทควรมีการจ่ายเงินปันผลในอตัราทีสงูที สดุ
เทา่ทีจะทําได้  และหากบริษัทต้องการใช้เงินทนุ ก็สามารถระดมทนุได้ใหมจ่ากในตลาดหลกัทรัพย์ 

นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงวา่ ในประเด็นนีขอรับไว้พิจารณา  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม 
ประธานฯ ขอให้ทีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจําปี  ตามรายละเอียด

ทีได้ชีแจงข้างต้น 
มติทีประชุม:    ทีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการ
จดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 ตามทีเสนอ  โดยมีรายละเอียดดงันี 
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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 

วาระท ี5  พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทคีรบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมว่า สําหรับในวาระการเลือกตงักรรมการนี  จะขอให้มีการลงมติเป็นรายบคุคล และ
ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายลงคะแนนเสยีง ไมว่า่จะ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง  โดยผู้ ถือหุ้นทีไมส่ง่บตัรลงคะแนน จะ
ถือว่าเห็นด้วย   และเนืองจากในวาระนี ประธานฯ เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอให้ ดร.อรรณพ ตนัละมยั ประธาน
กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นําเสนอรายละเอียดในวาระนี และได้เรียนเชิญกรรมการทีมีสว่นได้เสียทงั 3 ท่านออกจากห้อง
ประชมุ 
 ดร.อรรณพ ตนัละมยั ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งตอ่ทีประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 กําหนดให้
กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึงในสามของจํานวนกรรมการ
ทงัหมด  ถ้าจํานวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสดุกบัสว่นหนึงในสาม 
กรรมการทีจะต้องออกจากตาํแหนง่ในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนนั ก็ให้จบัฉลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป 
ให้กรรมการคนทีอยูใ่นตําแหนง่นานทีสดุนนัเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ กรรมการทีออกจากตําแหนง่ไปนนั อาจเลอืกให้เข้ารับ
ตําแหนง่อีกก็ได้  เนืองจากการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในครังนี นบัเป็นปีทีสองภายหลงัการจดทะเบียนเป็นบริษัท
มหาชนจํากัด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 1/2557 เมือวันที 24 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการจึงได้
ดําเนินการให้จับฉลากกันเพือกําหนดกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในครังนี
จํานวน 3 คน จากจํานวนกรรมการทียงัไม่ได้ออกจากตําแหน่ง 6 คน ปรากฏว่า กรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามผล
การจบัฉลากจํานวน 3 คนคือ 

1.  นายฤทธิ ธีระโกเมน        ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
2.  นายสมชาย หาญจิตต์เกษม     กรรมการและกรรมการผู้จดัการกลุม่ธุรกิจภตัตาคารเอ็มเค 
3.  นายทนง โชติสรยทุธ์        กรรมการอิสระ  
ทงัน ี คณะกรรมการซงึไมร่วมกรรมการทีมีสว่นได้เสยีได้ปรึกษาหารือกนัแล้วและมีความเห็นวา่ ทงันายฤทธิ ธีระ

โกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นผู้ก่อตงับริษัทและเป็นปัจจยัสาํคญัทีทําให้ธุรกิจร้านอาหารของบริษัทมีความ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนืองและประสบผลสําเร็จอย่างมาก ซึงย่อมแสดงให้เห็นว่า บคุคลทงัสองมีคณุสมบตัิทีเหมาะสม
อย่างยิงทีจะเป็นผู้นําพาบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป  สําหรับนายทนง โชติสรยุทธ์ ปัจจุบนัดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการผู้จดัการของบริษัท ซีเอ็ดยเูคชนั จํากดั (มหาชน) และนบัได้ว่าเป็นนกัธุรกิจทีประสบความสําเร็จคนหนึงในด้าน
การดําเนินธุรกิจร้านหนงัสอืทีมีผลการดําเนินงานทีดีอยา่งตอ่เนืองมาเป็นเวลานาน ความสามารถในการดําเนินธุรกิจและ
ประสบการณ์ในด้านธุรกิจค้าปลีกดงักล่าวของคณุทนง โชติสรยุทธ์ นนั เชือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ดงันนั คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เลือกตงักรรมการทีต้องออก
จากตําแหนง่ตามวาระทงัสามคนคือ นายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม และนายทนง โชติสรยทุธ์ กลบัเข้า
ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนงึ 

จากนนั ดร.อรรณพ ตนัละมยั ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดงความ
คิดเห็น 
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ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ดร.อรรณพ ตนัละมยั ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตงักรรมการของ

บริษัทตามทีเสนอ 
มติทปีระชุม:    ทีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนแต่งตงันายฤทธิ 
ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม และนายทนง โชติสรยทุธ์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง 
โดยได้ลงมติเลอืกตงักรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี 

1. นายฤทธิ ธีระโกเมน              ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
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 

วาระท ี6 พิจารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน นําเสนอ

รายละเอียดตอ่ประชมุ 
 นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั ชีแจงตอ่ทีประชมุวา่ คณะกรรมการได้ยึดหลักเกณฑ์และแนวทางในการกําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2556 ทีผา่นมาดงันคีือ   

1. คา่ตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละคน กรรมการทีมีหน้าทีความรับผิดชอบเพิมขึน ก็ควรจะได้รับค่าตอบแทนทีเพิมขนึด้วย นอกจากนี 
คา่ตอบแทนกรรมการควรอยูใ่นระดบัทีใกล้เคียงกบัคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทอืนทีอยูใ่นธุรกิจเดียวกนั
และมีขนาดของธุรกิจทีใกล้เคียงกนั 

2. ค่าตอบแทนทีจ่ายตามผลการดําเนินงานประจําปีของบริษัท เช่น โบนัสกรรมการ ควรเชือมโยงกับ
ค่าตอบแทนทีจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปเงินปันผล หากปีใดมิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น ก็จะไม่มีการ
พิจารณาการจ่ายโบนสัให้แก่กรรมการ 

3. กรรมการทีเป็นผู้ บริหารของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้ บริหารเท่ านัน จะไม่ได้รับ
คา่ตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯแตอ่ยา่งใด 
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4. มีการทบทวนถึงความเหมาะสมของคา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจําทกุปี 
โดยในการพิจารณาการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2557 นนั  คณะกรรมการได้ยึดหลกัเกณฑ์และ

แนวทางการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกบัปีทีแล้วและมีความเห็นวา่ คา่ตอบแทนกรรมการทีบริษัทจ่ายในปีทีแล้ว
ยงัมีความเหมาะสมอยู ่จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการสาํหรับปี 2557 ดงันี 

เงนิโบนัสกรรมการประจาํปี 2557 
( )  ประธานกรรมการบริษัท       750,000  บาท  
( )  กรรมการบริษัทคนละ            500,000  บาท  

ค่าตอบแทนทจ่ีายเป็นรายเดอืน 
  ( ) ประธานกรรมการบริษัท         37,500  บาทตอ่เดือน   
        ( )  กรรมการบริษัทคนละ          25,000  บาทตอ่เดือน 

ค่าเบยีประชุมทีจ่ายเป็นรายครังต่อการประชุมสาํหรับคณะกรรมการชุดย่อย 
( )  ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย       22,500 ตอ่ครังของการประชมุ 
( )  กรรมการคณะกรรมการชดุยอ่ย      15,000 ตอ่ครังของการประชมุ 
ทงันี กรรมการทีเป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารบริษัทเท่านนั  จะไม่ได้รับ

คา่ตอบแทนในฐานะกรรมการแตอ่ยา่งใด 
จากนนั ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ ขอให้ทีประชมุพิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

มติทปีระชุม:    ทีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุม โดย
มีรายละเอียด 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 

วาระท ี7 พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี สาํหรับปี 2557 
 ประธานฯ แจ้งตอ่ทีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา
แล้วเห็นวา่ บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั มีมาตรฐานการสอบบญัชีทีเป็นระดบัสากลและเป็นทียอมรับทวัไป และผลการ
ปฏิบตัิหน้าทีในฐานะเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปีทีผา่นมาก็จดัอยู่ในเกณฑ์ทีดี จึงเห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นแตง่ตงัผู้สอบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2557 
ดงัมีรายนามตอ่ไปนี 

.นางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4377 และ/หรือ 

.นายวิชาติ โลเกศกระวี                  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4451และ/หรือ 

.นางสาวศิริวรรณ สรุเทพินทร์         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4604และ/หรือ 

.นางสายฝน อินทร์แก้ว                  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4434 
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และกําหนดคา่สอบบญัชีสาํหรับปี 2557 สาํหรับบริษัทและบริษัทยอ่ย เป็นจํานวนเงินรวม 1,955,000 บาท ซงึเทา่กบัคา่
สอบบญัชีของปี 2556 

จากนนั ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสาํคญัสรุปได้ดงันี 
ผู้ ถือหุ้น (นางสมุณฑา วฒันสินธุ์) ได้สอบถามว่า ค่าสอบบญัชีเฉพาะของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั 

(มหาชน) เป็นจํานวนเทา่ไร 
นายประวิทย์ ตนัติวศินชัย ชีแจงว่า ค่าสอบบญัชีของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เท่ากับ 

1,400,000 บาท บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ ด จํากัด เท่ากับ 440,000 บาท และบริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิง เซ็นเตอร์ 
จํากดั เทา่กบั 115,000 บาท 

ผู้ ถือหุ้น (นายสพุจน์ เอือชยัเลศิกลุ) ได้แสดงความคิดเห็นวา่ บริษัทฯ ควรมีการนําเสนอรายละเอียดคา่สอบบญัชี
ของแต่ละบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ และสอบถามเพิมเติมว่า ค่าสอบบัญชีในปี  เป็นจํานวนเท่าไร และมีการ
เปรียบเทียบราคากบับริษัทสอบบญัชีอืนหรือไม่ 

นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงวา่ คา่สอบบญัชีในปี 2556 เป็นจํานวน 1,955,000 บาท เทา่กบัในปี 2557 ทีนําเสนอ 
นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั ชีแจงเพิมเติมว่า สําหรับการเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีนนั เนืองจากปีนีเป็นปีแรกที

บริษัทฯ เข้าตลาดหลกัทรัพย์ ซึงผู้สอบบญัชีแนะนําว่าควรจะใช้บริษัทเดิมในการสอบบญัชี ดงันนัในปีนี ทางบริษัทฯ จึง
ไมไ่ด้ทําการเปรียบเทียบราคา  อยา่งไรก็ตาม โดยปกติทางบริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบราคา โดยบริษัท สํานกังาน อีวาย 
จํากดั ได้เสนอราคาทีเหมาะสม 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม 
ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตังผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2557 ตาม

รายละเอียดทีเสนอข้างต้น 
มติทีประชุม:    ทีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิแต่งตงั
ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีสาํหรับปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดงันี 

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

บตัรเสยี       0 เสยีง 

วาระท ี8 พิจารณาเรืองอนื ๆ 
ประธานฯ แจ้งตอ่ทีประชมุวา่ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 105 ได้ระบไุว้วา่ “ผู้ ถือ

หุ้นซึงมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงัหมด จะขอให้ทีประชุมพิจารณาเรือ งอืน
นอกจากทีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได้”  ซึงไม่มีผู้ เสนอเรืองอืนใดเป็นระเบียบวาระ  ดงันนัจะไม่มีการนําเสนอ
เรืองอืนใดให้ทีประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ีการลงมติใด ๆ ในวาระนี 

จากนนั ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสาํคญัสรุปได้ดงันี 
ผู้ ถือหุ้น (นายณฐัพล กรสทิธิกุล) ได้สอบถามว่า เงินลงทนุในบริษัท พลีนสั เอ็ม เค ลิมิเท็ด แสดงอยู่ในสว่นไหน

ของงบแสดงฐานะทางการเงิน  และการรับรู้รายได้จากบริษัทดงักลา่วแสดงอยูใ่นสว่นไหนของงบกําไรขาดทนุ 
นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั ชีแจงวา่ เนืองจากบริษัทได้ตงัคา่เผือการด้อยคา่เต็มจํานวนของเงินลงทนุดงักลา่ว จึง

ไมป่รากฎในงบแสดงฐานะทางการเงิน สาํหรับการรับรู้รายได้จะเป็นในรูปของ franchise fee เป็นรายเดือน 
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ผู้ ถือหุ้น (นายณฐัพล กรสทิธิกลุ) ได้สอบถามเพิมเติมวา่ ความคืบหน้าของการควบรวมกิจการเป็นอยา่งไรบ้าง 
นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเรืองดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถแจ้ง

รายละเอียดได้ 
ผู้ ถือหุ้น (นางสมุณฑา วฒันสนิธุ์) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในสว่นของวิสยัทศัน์ อยากให้เน้นเรืองอาหารทีดีต่อ

สขุภาพ เป็นวตัถปุระสงค์หลกั  
นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงวา่ ในประเด็นนีขอรับไว้พิจารณา  
ผู้มอบฉนัทะ (คณุรุ่งศรี เจียรนัยขจร) ได้สอบถามว่า ปัจจุบนัสงัคมมีความตืนตวัอย่างมากเกียวกบัการต่อต้าน

การทจุริตคอร์รัปชนั  และสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้มีการจดัตงัทําโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั อยากทราบว่าบริษัทฯ มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดงักลา่วหรือไม่ และ
บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนัอยา่งไรบ้าง 

นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรืองการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชนัเป็นอยา่งมาก นอกจากน ีคณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้ยดึหลกัการกํากับดแูลกิจการทีดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยในการควบคมุดแูลการบริหารงานของบริษัทฯ  สําหรับการเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนนั จะได้นําเข้าทีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพือพิจารณากําหนดแนวทางในการให้
ความร่วมมือในโครงการดงักลา่วตอ่ไป 

ผู้ ถือหุ้น (นายวรฤทธิ อร่ามเรือง) ได้แสดงความคิดเห็นว่า อยากให้บริษัทเป็นผู้นําในการนําเรืองเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริการ รวมถึงหากิจกรรมให้แก่ลกูค้าระหว่างรอคิว และควรให้บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิง 
จํากดั เปลยีนแนวทางจาก cost center มาเป็น profit center 

นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงว่า บริษัทเน้นเรืองการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ เช่น การนํา
หุน่ยนต์มาให้บริการลกูค้า การนําเครืองมือสารสนเทศมาใช้ในการสงัอาหารอตัโนมตัิ ซึงอยู่ในระยะทดลอง และจะมีการ
ขยายไปในสาขาต่าง ๆ มากขึน  ในส่วนของการให้บริการการอบรมให้แก่บริษัทภายนอกนนั เนืองจากบริษัท เอ็มเค 
เซอร์วิส เทรนนิง จํากดั ยงัมี resource ในการให้บริการจํากดั ดงันนั ณ ปัจจบุนัจึงยงัไมส่ามารถให้บริการแก่บริษัทอืนๆได้ 

ผู้ ถือหุ้น (นายสหธง ธีรโชติมงคล) ได้สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายในการปิดสาขาทีไม่กําไรหรือไม่อย่างไร และ
ในอดีตมีการปิดสาขาทีไมกํ่าไรหรือไม ่นอกจากนีบริษัทมีกลยทุธ์ในการเลอืกทีตงัในการเปิดสาขาอยา่งไร 

นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยในการพิจาณาการเลือกทีตงัเพือเปิดสาขาใหม ่
รวมทงัการพิจารณาการปิดสาขาทีไม่สามารถทํากําไรและเห็นว่ามีความเป็นไปได้น้อยทีจะพลิกกลบัมาทํากําไรได้ใน
อนาคต 

ผู้ ถือหุ้น (นายจกัรพนัธ์ อินชูกุล) ได้สอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการร้านอาหารทีถนนพฒันาการ รวมถึง
แผนการขยายการนําเครืองมือสารสนเทศมาใช้ในการสงัอาหารอตัโนมตัิ 

นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงวา่ สาํหรับโครงการทีพฒันาการ ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการศกึษาและประมาณการมลูค่า
การลงทุนเพือดูถึงผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้รับในอนาคตว่าอยู่ในระดับทีบริษัทฯ รับได้หรือไม่  ในส่วนของการนํา
เครืองมือสารสนเทศมาใช้ในการสงัอาหารอตัโนมตัินนั ทางบริษัทฯ จะทําการทดลองในบางสาขา เพือให้มนัใจว่าแนวทาง
ดงักลา่วสามารถเพิมประสทิธิภาพในการบริการทีดีขนึ จึงจะทําการขยายผลไปยงัสาขาตา่ง ๆ 

ผู้ ถือหุ้น (นายอดิเรก พชันี) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการกระตุ้นยอดขายในช่วงเวลาทีมีลกูค้าน้อย
อยา่งไร 
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นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงวา่ ฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ได้มีการทดลองทํากลยทุธ์ตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนือง เพือช่วย
กระตุ้นการเติบโตของยอดขาย 

ผู้ ถือหุ้น (นายศรัณย์ พิมพ์งาม) ได้สอบถามวา่ บริษัทฯ มีนโยบายในการปรับราคาอยา่งไร  
นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงวา่ บริษัทฯ จะปรับราคาเฉพาะในกรณีทีต้นทนุมีการปรับขนึอยา่งถาวร  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม 
ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทีสละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ทีเป็นประโยชน์อย่างยิง

ตอ่บริษัท และกลา่วปิดการประชมุ 
ปิดการประชมุ เวลา 16.30 น. 

 
                                                                                           ลงชือ…………………………………ประธานทีประชมุ 

       (นายฤทธิ ธีระโกเมน) 
        

  


