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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2558 
ของ 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202-203 (GH 202-203) ชัน้ 2 ศนูย์
นิทรรศการและการประชมุไบเทค กรุงเทพฯ  

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชมุ   

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 164 ราย และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 624 ราย รวมทัง้สิน้ 788 
ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 792,049,240 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.3181 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่ง
เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ประธานฯ 
จึงกลา่วเปิดประชมุ 

ทัง้นี ้ก่อนเข้าสูว่าระการประชุม ประธานฯ ได้กลา่วแนะน ากรรมการ ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้า
ร่วมประชมุ ดงันี ้

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

เลขานกุารบริษัทฯ 
ผู้สอบบัญช ี
1. นางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. นายเจษฎา  เจตนาเจริญชยั                บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ที่ปรึกษากฏหมาย 
นางมนญัญา  ฐิตินนัทวรรณ บริษัท นกักฎหมายกรุงเทพ จ ากดั 
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ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ชีแ้จง
วิธีการออกเสยีงลงคะแนน ในแตล่ะวาระ ดงันี ้

1. การออกเสยีงลงคะแนน จะนบั 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1  เสียง  และผู้ ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียง
ในแตล่ะวาระวา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง เพียงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้ จะไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ลงทนุต่างประเทศที่แต่งตัง้คสั
โตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

2. เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนบัคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วย
ให้ขัน้ตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสยีงเป็นไปอยา่งรวดเร็วยิ่งขึน้ โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ ยกเว้นวาระที่ 5 การเลือกตัง้กรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนน และสง่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนบัคะแนนเสียงต่อไป ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่
ต้องลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

3. ในการนบัคะแนนเสยีงทกุวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 การเลือกตัง้กรรมการ บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะผู้ที่ลงคะแนน
เสยีงไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง แล้วจึงน าไปหกัออกจากจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมด 

4. ส าหรับวาระท่ี 5 การเลอืกตัง้กรรมการ จะด าเนินไปเป็นรายบคุคล ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายลงคะแนนเสียง ไม่
วา่จะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และสง่มอบบตัรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อ
นบัคะแนนเสยีง ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน จะถือวา่ เห็นด้วย 

5. ผู้มาประชุมที่เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้
ลว่งหน้าแล้ว ไมต้่องลงคะแนนเสยีงอีก เนื่องจากบริษัทฯ ได้บนัทกึคะแนนเสยีงตามที่ผู้ ถือหุ้นก าหนดไว้แล้ว 

6. มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เว้นแตเ่ร่ืองที่กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอื่น 
ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวนัที่ 28 

เมษายน 2557 ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด  
รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ท าการจัดส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวนัที่ 28 
เมษายน 2557 
มติที่ประชุม:    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 792,740,240 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 1,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
บตัรเสยี 0 เสยีง   
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ าปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2557 ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2557 ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว 
จึงขอสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานดงันี ้

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม 15,105 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้า 864 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการ
เติบโตร้อยละ 6 โดยสาเหตหุลกัเกิดจากการขยายสาขาทัง้ในสว่นของร้านเอ็มเค สกีุ ้ ร้านยาโยอิ และร้านมิยาซากิ ซึ่งเป็น
แบรนด์ใหม่ของบริษัทฯ   นอกจากนี ้ในปี 2557 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ เท่ากับ 2,042 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึ่งมี
ก าไรสทุธิเท่ากับ 2,039 ล้านบาท    โดยจ านวนสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2557 มีทัง้สิน้ 55 สาขา แบ่งเป็น ร้านเอ็มเค สกีุ ้29 
สาขา ร้านยาโยอิ 17 สาขา ร้านมิยาซากิ 8 สาขา  ร้านเลอ สยาม 1 สาขา สง่ผลให้ ณ สิน้ปี 2557 บริษัทฯ มีจ านวนสาขา
ทัง้สิน้ 600 สาขา แบง่เป็น สาขาในประเทศ 557 สาขา และสาขาตา่งประเทศอีก 43 สาขา 

นอกจากนี ้ประธานฯ แจ้งให้ทราบวา่ บริษัทฯ ได้รับรางวลัที่นา่ภาคภมูิใจ 2 รางวลั คือ “รางวลัแบรนด์ที่ทรงพลงั
ที่สดุในประเทศไทยปี 2557 (The Most Powerful Brand of Thailand 2014)” จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ “รางวลั
บริษัทยอดเยี่ยมแหง่ปี 2557 กลุม่อตุสาหกรรมเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร” จากวารสารการเงินการธนาคาร   

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี  ้
ผู้ รับมอบฉนัทะ (นายบญุประสิทธ์ิ โรจนพฤกษ์) ได้สอบถามถึงการขยายธุรกิจในต่างประเทศว่ามีโอกาสเติบโต

อยา่งไร  รวมถึงจ านวนลกูค้าที่มาใช้บริการในร้านเอ็มเคมจี านวนลดลงเนื่องจากสาเหตใุด  การขยายสาขาของร้านมิยาซา
กิ มีโอกาสเติบโตได้ก่ีสาขา  และมีอปุสรรคอะไรบ้าง  นอกจากนี ้ในปี 2557 มีการเปิดสาขาต ่ากวา่เป้าหมายเพราะเหตใุด 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า ส าหรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศนัน้ ในช่วง 3-5 ปีนีย้งัอยู่ในช่วงทดลอง   ซึ่งอาจจะ
เห็นการเปิดและปิดสาขาบ้างในบางประเทศ  ซึง่ ณ ขณะนีธุ้รกิจในตา่งประเทศยงัไม่ได้สง่ผลตอ่การด าเนินงานของบริษัท
ฯ อย่างมีนยัส าคญั และในสว่นของจ านวนลกูค้าที่มีจ านวนลดลงนัน้ สว่นหนึ่งเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ท าให้
ลกูค้ามีความระมดัระวงัในการใช้จ่ายมากขึน้ ส่งผลให้จ านวนลกูค้าที่มาใช้บริการมีจ านวนลดลง และอีกส่วนเกิดจาก
ลกูค้าเดิมที่มีความถ่ีในการใช้บริการที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ถ้าดจูากการเติบโตของยอดขายที่ระดบั 6% ซึ่งถ้าไม่นบัรวม
การปรับราคา ก็จะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจ านวนลกูค้าก็ไม่ได้ลดลงไปมากนกั และ
คาดหวงัว่าในปี 2558 จ านวนลกูค้าน่าจะกลบัมาเติบโตมากขึน้ ส าหรับการขยายตวัของร้านมิยาซากิ ในปีนีม้ีเป้าหมาย
เปิดเพิ่มอีก 10 สาขา โดยทางบริษัทฯ ไม่มีความกงัวลในการพฒันาพ่อครัวเพื่อรองรับการขยายสาขาที่เพิ่มขึน้  เนื่องจาก
ทางบริษัทฯ มีศนูย์ฝึกอบรมพนกังาน ซึ่งสามารถพฒันาพ่อครัวให้เพียงพอกบัจ านวนสาขาที่จะขยายเพิ่มขึน้  อย่างไรก็
ตาม สิง่ที่มีความกงัวลมากกวา่จะเป็นในเร่ืองของการหาสถานท่ีในการเปิดสาขา และก าลงัซือ้ของลกูค้า  ส าหรับการเปิด
สาขาในปี 2557 ที่ต ่ากว่าเป้าหมาย เนื่องมาจากทางผู้พฒันาโครงการมีการชะลอการเปิดศนูย์การค้าออกไป  รวมถึง
โครงการ London Street ที่มีการเปิดช้ากวา่ที่ได้ก าหนดไว้ 

ผู้ ถือหุ้น (นายธนิสร ภาสรุปัญญา) ได้สอบถามถึงเร่ืองจ านวนลกูค้าต่อสาขาต่อเดือน ว่าสามารถเติบโตได้มาก
ที่สดุเทา่ไร และในปัจจบุนัร้านมิยาซากิมีก าไรหรือไม่ 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า โดยปกติทางบริษัทฯ จะค านวณจ านวนลกูค้ารวมทุกสาขา ไม่ได้ค านวณเป็นต่อสาขา  
ส าหรับร้านมิยาซากิ ปัจจบุนัยงัไม่มีก าไร เนื่องจากยงัอยูใ่นระยะเร่ิมต้นของการพฒันาแบรนด์ใหม่ และยงัมีจ านวนสาขา
น้อย ดงันัน้จะต้องท าการขยายสาขาให้ได้จ านวนที่มากพอระดบัหนึง่ จึงจะสามารถท าก าไรได้ 

อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น (นางกีรติกา แพงลาด) จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามวา่ จากการที่บริษัท
ฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เมื่อวนัที่ 23 กนัยายน 
2557 และอยู่ระหว่างรอการพิจารณารับรองจาก IOD นัน้  บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการรับรองจาก IOD เมื่อไร รวมถึงมี
ข้อจ ากดัและแนวทางแก้ไขอยา่งไร 
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ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า หลงัจากที่ทางบริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์  ก็ได้มีการจดัตัง้คณะท างานเพื่อ
จดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ซึง่คาดวา่นา่จะเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และไม่ได้มี
ข้อจ ากดัใด ๆ เนื่องจากทางบริษัทฯ มีความตัง้ใจที่จะด าเนินธุรกิจในแนวทางนีอ้ยูแ่ล้ว  โดยหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ จะต้องจดัท า
ด้วยความรอบคอบ และสามารถน ามาปฏิบตัิได้จริง 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง  ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบ

รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2557 แล้ว 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ทีป่ระชมุ 
 นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
         หนว่ย: ล้านบาท 

  ปี 2556 ปี 2557 

สนิทรัพย์ 15,006 14,903 
หนีส้นิ 2,482 2,222 
รายได้จากการขาย 13,969 14,637 
รายได้รวม 14,240 15,105 
ก าไรส าหรับปี 2,039 2,042 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 2.57 2.25 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

มติที่ประชุม:    ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิงบการเงิน
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เหน็ด้วย 793,279,018 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 1,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2557 
 ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ มีนโยบายในการจา่ยเงินปันผล ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยจะจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคล
และการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นส าคญั อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อย
อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่ก าหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึน้อยู่กับภาวะทาง
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เศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่งของบริษัทฯและบริษัทย่อย และความจ าเป็นในการใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  ซึง่ปรากฏวา่ บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตาม
งบการเงินรวมเทา่กบั 2,042 ล้านบาท  นอกจากนี ้บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง สภาพคลอ่งทางการเงินที่สงู และมี
เงินทุนที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 
กมุภาพนัธ์ 2558 จึงมีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2557 ในอตัราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,631.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 80 ของก าไรสทุธิตามงบ
การเงินรวม โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วเมื่อวนัท่ี 4 กนัยายน 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.8 บาท เป็นเงิน 
724.68 ล้านบาท ดงันัน้  บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 907.08 ล้านบาท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record Date) และวนัที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผลตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และก าหนดจ่ายเงินปัน
ผล ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558  

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 ตามรายละเอียด

ที่ได้ชีแ้จงข้างต้น 
มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการ
จดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 ตามที่เสนอ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 793,276,618 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9876 

ไมเ่ห็นด้วย 95,700 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0120 
งดออกเสยีง 1,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับในวาระการเลือกตัง้กรรมการนี ้ จะขอให้มีการลงมติเป็นรายบคุคล และ
ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายลงคะแนนเสยีง ไมว่า่จะ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง  โดยผู้ ถือหุ้ นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน จะ
ถือวา่เห็นด้วย   และเนื่องจากในวาระนี ้มีกรรมการที่เป็นผู้มีสว่นได้เสีย จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่มีสว่นได้เสียทัง้ 3 ท่าน
ออกจากห้องประชมุ 
 ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี
ทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหนง่อยา่งน้อยจ านวนหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด  โดยให้กรรมการที่อยู่
ในต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่  กรรมการผู้ซึง่ออกจากต าแหนง่ไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้  
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 มีกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 คน ดงันี ้

1.  นายอรรณพ ตนัละมยั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นางวิไล ฉทัทนัต์รัศมี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3.  นายสมชาย พิพิธวจิิตรกร  กรรมการ 
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โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บริษัทฯ 

ทัง้นี ้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทัง้ได้พิจารณา
คณุสมบตัิเป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบ และผลการปฏิบตัิหน้าที่ในระยะเวลาที่ผ่านมาแล้ว จึงมีมติเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ให้เลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน คือ นาย
อรรณพ ตนัละมยั นางวิไล ฉทัทนัต์รัศมี และนายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึง่ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการของบริษัทฯ ตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้นาย
อรรณพ ตนัละมยั นางวิไล ฉทัทนัต์รัศมี และนายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึง่ โดยได้ลงมติเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

1. นายอรรณพ ตนัละมยั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
เห็นด้วย 793,271,018 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9829 

ไมเ่ห็นด้วย 120,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0151 
งดออกเสยีง 15,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0019 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

2. นางวิไล ฉทัทนัต์รัศมี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
เห็นด้วย 793,395,618 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9986 

ไมเ่ห็นด้วย 400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 10,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0013 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการ 
เห็นด้วย 793,321,518 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9892 

ไมเ่ห็นด้วย 34,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0043 
งดออกเสยีง 50,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0063 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการได้ยดึหลกัเกณฑ์และแนวทางในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2557 ที่ผา่นมาดงันีค้ือ   

1. คา่ตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละคน กรรมการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ ก็ควรจะได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึน้ด้วย นอกจากนี ้
คา่ตอบแทนกรรมการควรอยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคยีงกบัคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยูใ่นธุรกิจเดียวกนั
และมีขนาดของธุรกิจที่ใกล้เคียงกนั 
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2. ค่าตอบแทนที่จ่ายตามผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัทฯ เช่น โบนัสกรรมการ ควรเช่ือมโยงกับ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปเงินปันผล หากปีใดมิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น ก็จะไม่มีการ
พิจารณาการจ่ายโบนสัให้แก่กรรมการ 

3. กรรมการที่เป็นผู้ บริหารของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้ บริหารเ ท่านัน้ จะไม่ได้รับ
คา่ตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

4. มีการทบทวนถึงความเหมาะสมของคา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทกุปี 
โดยในการพิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2558 นัน้  คณะกรรมการได้ยึดหลกัเกณฑ์และ

แนวทางการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกบัปีที่แล้ว และมีความเห็นวา่ควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2558 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2558 ดงันี ้

เงินโบนสักรรมการ                                                                     (หนว่ย: บาท) 
ต าแหน่ง ปี 2557 ปี 2556 เปลี่ยนแปลงจากปี 2556 

ประธานกรรมการ 843,750 750,000 93,750 

กรรมการ 562,500 500,000 62,500 

คา่ตอบแทนทีจ่่ายเป็นรายเดือน                         (หนว่ย: บาท) 
ต าแหน่ง ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลงจากปี 2557 

ประธานกรรมการ 37,500 37,500 - 

กรรมการ 25,000 25,000 - 

คา่เบีย้ประชมุทีจ่่ายเป็นรายครัง้ตอ่การประชมุส าหรับคณะกรรมการชดุยอ่ย                     (หนว่ย: บาท) 
ต าแหน่ง ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลงจากปี 2557 

ประธานกรรมการ 22,500 22,500 - 

กรรมการ 15,000 15,000 - 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารบริษัทฯ เท่านัน้  จะไม่ได้รับ
คา่ตอบแทนในฐานะกรรมการแตอ่ยา่งใด 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

มติที่ประชุม:    ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม โดย
มีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย 793,323,518 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9794 

ไมเ่ห็นด้วย 11,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0013 
งดออกเสยีง 152,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0192 
บตัรเสยี 1,000 เสยีง   
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับปี 2558 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี ทัง้นี ้ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี จะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคน
เดิมอีกก็ได้  ดงันัน้  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้นี ้จึงต้องมีการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงิน
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2558  ในการคัดเลือกผู้ สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและค่าสอบบัญชีที่
สมเหตสุมผลของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2558 แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2558 ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้

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

และก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2558 ส าหรับบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินรวม 2,295,000 บาท โดยค่าสอบ
บญัชีที่เสนอเพิ่มขึน้จ านวน 340,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีของปี 2557 ซึ่งเท่ากบั 1,955,000 บาท ทัง้นี ้
เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจไปอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการน าระบบสารสนเทศ ERP ระบบใหมม่าใช้ใน
การด าเนินธุรกิจ  จึงต้องมีการสอบทานการควบคุมของระบบสารสนเทศดงักล่าว  การพิจารณาเพิ่มค่าสอบบญัชีจึงมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภารกิจที่เพิ่มมากขึน้ของผู้สอบบญัชี 

ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่น
ได้เสยีกบับริษัทฯ/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2558 ตาม

รายละเอียดที่เสนอข้างต้น 
มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย 793,449,118 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9938 

ไมเ่ห็นด้วย 11,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0013 
งดออกเสยีง 38,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0047 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

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

หุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ือ งอื่น
นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได้”  ซึ่งไม่มีผู้ เสนอเร่ืองอื่นใดเป็นระเบียบวาระ  ดงันัน้จะไม่มีการน าเสนอ
เร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี  ้
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ผู้ รับมอบฉันทะ (นายบุญประสิทธ์ิ โรจนพฤกษ์) ได้สอบถามว่า ทางบริษัทฯ มีการประเมินความส าเร็จของ
โครงการ London Street อยา่งไร  และโครงการ M&A มีความคืบหน้าอยา่งไร มีอปุสรรคอะไรบ้าง  รวมถึงเงินสดที่บริษัทฯ 
มีอยูไ่ด้ผลตอบแทนเป็นอยา่งไร และเหตใุด cash cycle ของบริษัทฯ จึงลดลง 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินโครงการ London Street ในเดือนมีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่ง ณ 
ปัจจบุนัยงัไมส่ามารถประเมินความส าเร็จของโครงการได้ เนื่องจากในช่วงเร่ิมต้นลกูค้าจะหนาแนน่ ดงันัน้อาจต้องใช้เวลา
ในการศกึษาอีกระยะหนึ่ง ในสว่นของโครงการ M&A อาจต้องใช้เวลาในการหาธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดย
บริษัทฯ ต้องใช้ความระมดัระวังเป็นอย่างสูงในการลงทุนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใน
ปัจจบุนั 

นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั ได้ชีแ้จงวา่ cash cycle ของบริษัทฯ ที่ปรับลดลง เนื่องจากในปี 2556 ทางบริษัทฯ มี
การลงทนุโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการ ได้แก่ การก่อสร้างส านกังานใหญ่ และครัวกลางแห่งใหม่  และโครงการมีการ
ก่อสร้างที่ลา่ช้ากว่าที่ก าหนดไว้ ท าให้บริษัทฯ จึงยงัไม่ได้ช าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนี ้สง่ผลให้ยอดเจ้าหนี ้ณ สิน้ปี 2556 สงูขึน้
กว่าปกติ แต่ในปี 2557 ยอดเจ้าหนีไ้ด้ปรับลดลงสู่ระดบัปกติ  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัคงได้รับ credit term จากคู่ค้า
เหมือนเดิม ส าหรับการขอขยาย credit term จากคูค้่านัน้ อาจสง่ผลต่อต้นทนุสินค้าที่สงูขึน้ ซึ่งทางบริษัทฯ มีสภาพคลอ่ง
สงูอยูแ่ล้ว จึงไมจ่ าเป็นต้องขอขยาย credit term เนื่องจากต้องการบริหารจดัการต้นทนุสนิค้าให้ได้ต ่าที่สดุ 

ผู้ ถือหุ้น (นายวสนัต์ มานะสรุางกูล) ได้สอบถามว่า โครงการ London Street มีระยะเวลาในการคืนทนุต่างกบั
การเปิดสาขาในศนูย์การค้าอย่างไร  แผนการขยายร้านอาหาร Le Siam และ Le Petit เป็นอย่างไร  บริษัทฯ มีแผนการ
บริหารจดัการเงินสดอยา่งไร สามารถน าเงินสดที่มีอยู่มาจ่ายปันผลได้หรือไม่  และร้านอาหารใหม่ ๆ ที่ขยายเพิ่มนัน้มีผล
การด าเนินงานเป็นอยา่งไรเมื่อเทียบกบัร้านเอ็มเค สกีุ ้

ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า โครงการ London Street จะใช้ระยะเวลาในการคืนทุนมากกว่าการเปิดสาขาใน
ศนูย์การค้า เนื่องจากมีการลงทนุที่สงูกว่า ส าหรับร้านอาหาร Le Siam และ Le Petit นัน้ ต้องดผูลตอบรับจากลกูค้า  ถ้า
ได้รับการตอบรับท่ีดีจากลกูค้าและสามารถสร้างผลก าไรได้ ทางบริษัทฯ ก็จะมีการขยายสาขาตอ่ไป ส าหรับการบริหารเงิน
สดที่บริษัทฯ มีอยู่นัน้ บริษัทฯ จะต้องใช้ความรอบคอบและความระมดัระวงัในการน าเงินไปลงทนุ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น  โดยเงินดงักลา่วไม่สามารถน าไปจ่ายปันผลได้ เนื่องจากการจ่ายปันผลต้องจ่ายจากก าไรสทุธิเท่านัน้  
ส าหรับอตัราการสร้างผลก าไรของ brand ต่าง ๆ นัน้ สว่นหนึ่งขึน้อยู่กบัขนาดของธุรกิจ  ถ้าธุรกิจยงัมีขนาดเล็ก อตัราผล
ก าไรก็จะน้อยกว่า แต่ถ้ามีการขยายตวัอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
อตัราผลก าไรก็จะเพิ่มขึน้เช่นกนั   

ผู้ ถือหุ้น (นายจักรพันธ์ อินชูกุล) ได้สอบถามว่า ร้านอาหารญ่ีปุ่ นยาโยอิมีปัญหาเร่ืองการขาดแคลนจ านวน
พนกังานหรือไม ่เนื่องจากการให้บริการช้าลงกวา่เดิม  และได้สอบถามเพิ่มเติมวา่คนเกาหลีมีความนิยมใช้บริการร้านเอ็ม
เค สกีุ ้คอ่นข้างมาก ทางบริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายสาขาไปท่ีประเทศเกาหลหีรือไม ่ 

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ ทางบริษัทฯ มีการติดตามและตรวจสอบในเร่ืองของระยะเวลาการให้บริการแกล่กูค้าอยา่ง
สม ่าเสมอ เพื่อปรับปรุงคณุภาพการให้บริการให้ดีขึน้อยา่งตอ่เนื่อง อยา่งไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่ลกูค้ามาใช้บริการค่อนข้าง
เยอะ อาจส่งผลให้การบริการช้าลงบ้าง ส าหรับการรับพนกังานนัน้ เนื่องจากธุรกิจร้านอาหารจะมีอตัราการลาออกของ
พนกังานคอ่นข้างสงู ดงันัน้บริษัทฯ จึงต้องมีการรับพนกังานใหมอ่ยา่งตอ่เนื่อง  ส าหรับคนเกาหลีที่มาใช้บริการร้านเอ็มเค 
สกีุ ้คอ่นข้างเยอะนัน้ เนื่องจากสกีุเ้ป็นอาหารที่คนเกาหลคีุ้นเคยอยูแ่ล้ว จึงเป็นท่ีนิยม  อยา่งไรก็ตาม การขยายสาขาไปยงั
ประเทศเกาหลนีัน้ ยงัมีปัญหาคอ่นข้างเยอะ เช่น คา่เช่าและคา่แรงที่คอ่นข้างสงู  ซึ่งถ้ามีโอกาสทางธุรกิจและผู้ ร่วมทนุที่ดี 
ทางบริษัทฯ ก็อาจจะขยายไปยงัประเทศดงักลา่ว 



10 

 

ผู้ ถือหุ้น (นายกิติชาติ การุณรัตนกลุ) ได้สอบถามวา่ เงินลงทนุชัว่คราวของบริษัทฯ ที่มีการน าไปลงทนุในกองทนุ
ตราสารหนีต้า่ง ๆ ได้ผลตอบแทนที่คอ่นข้างต ่า  นา่จะสามารถหากองทนุที่ได้ผลตอบแทนสงูกว่านี ้ และสอบถามเพิ่มเติม
วา่ ทางบริษัทฯ มีแผนท่ีจะน าร้านอาหารไทยไปเปิดในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศแถบยโุรปหรือไม ่

นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั ได้ชีแ้จงวา่  โดยปกติทางบริษัทฯ จะมีการบริหารเงินทนุหมนุเวียนโดยน าไปลงทนุใน
กองทุนตราสารหนี ้เนื่องจากมีผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากออมทรัพย์  ซึ่งทางบริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนของแต่ละสถาบนั เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สงูที่สดุ ภายใต้ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้  สว่นเงินลงทุนระยะ
ยาว จะน าไปฝากเป็นเงินฝากประจ าระยะยาว เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สงูขึน้ 

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ ส าหรับการขยายสาขาของร้านอาหารไทยไปต่างประเทศนัน้ คงต้องดผูลตอบรับ
จากลกูค้าในเบือ้งต้นก่อน หากมีผลตอบรับท่ีดี บริษัทฯ อาจพิจารณาการขยายสาขาไปในประตา่งประเทศ 

ผู้ ถือหุ้น (นายพีรณัฐ ภาสรุปัญญา) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะท าโครงการลกัษณะเดียวกับโครงการ 
London Street เพิ่มอีกหรือไม ่

ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ ทางบริษัทฯ คงต้องดผูลตอบรับจากโครงการ London Street ไปอีกระยะหนึง่  ถ้าได้รับผล
ตอบรับจากลกูค้าที่ดี  บริษัทฯ อาจมีโครงการในรูปแบบนีอ้ีก 

ผู้ ถือหุ้น (นายสหธง ธีรโชติมงคล) ได้สอบถามวา่ ยอดขายสาขาเดิมของร้านเอ็มเคและร้านยาโยอิในปีที่ผ่านมา
เป็นอย่างไร  การขยายสาขาของร้านเอ็มเคและร้านยาโยอิในประเทศไทยนัน้จะสามารถขยายไปได้อีกก่ีสาขา  การน า
ระบบการสัง่อาหารอตัโนมตัิมาใช้นัน้ ได้ผลเป็นอยา่งไร และสามารถลดจ านวนพนกังานได้หรือไม่ และทางบริษัทฯ ได้รับ
ประโยชน์จากราคาน า้มนัท่ีปรับลดลงหรือไม ่อยา่งไร 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ ปัจจบุนัทางบริษัทฯ จะเน้นขยายสาขาไปต่างจงัหวดัมากกว่าในกรุงเทพฯ ตามการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยคาดวา่บริษัทฯ สามารถขยายสาขาได้อีกเทา่ตวัจากจ านวนสาขาที่มีอยู่ในปัจจุบนั  ส าหรับ
ระบบสัง่อาหารอตัโนมตัินัน้ บริษัทฯ ได้ทดลองใช้กับสาขาทัง้หมด 10 สาขา ซึ่งในระยะแรก ลกูค้าอาจยงัมีการเรียก
พนกังานมาสัง่อาหาร  เนื่องจากยงัไม่คุ้นเคยกับระบบดงักลา่ว  อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการใช้ระบบดงักลา่วมาระยะหนึ่ง  
ลกูค้าเร่ิมใช้ระบบดงักลา่วสัง่อาหารด้วยตวัเองมากขึน้  คาดว่าในระยะยาวบริษัทฯ น่าจะสามารถลดจ านวนพนกังานได้
ตามเป้าหมาย  ส าหรับราคาน า้มนัท่ีปรับลดลง ทางบริษัทฯ ได้ประโยชน์จากราคาน า้มนัท่ีลดลงไมม่ากนกั 

นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั ได้ชีแ้จงว่า  ในปี 2557 ยอดขายสาขาเดิมของบริษัทฯ ปรับตวัลดลง โดยในไตรมาส
แรก มีการปรับลดลงมากที่สดุ และคอ่ย ๆ ปรับตวัดีขึน้ตามสภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตวัดีขึน้ 

ผู้ ถือหุ้น (นายธนประเสริฐ  ภมรไพโรจน์) ได้สอบถามว่า การเปิดสาขาใหม่ หรือการปิดสาขา มีหลกัเกณฑ์
อยา่งไร   

นายสมชาย หาญจิตต์เกษม ได้ชีแ้จงว่า บริษัทฯ จะมีคณะอนุกรรมการที่ท าหน้าที่พิจารณาการเปิดสาขาใหม ่
โดยจะพิจารณาในหลาย ๆ ปัจจัย เช่น สถานที่ตัง้ ค่าเช่า ผลกระทบต่อสาขาที่ใกล้เคียง รวมถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะ
ได้รับ ส าหรับสาขาที่มีผลประกอบการท่ีไมด่ี  ทางบริษัทฯ จะมีทีมงานที่จะไปดแูลปรับปรุงเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีขึน้  
หากยงัไมไ่ด้ตามเป้าหมาย ก็จะท าการปิดสาขา    

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ตอ่บริษัท และกลา่วปิดการประชมุ 
ปิดการประชมุ เวลา 16.15 น. 
 
     ลงช่ือ…………………………………ประธานท่ีประชมุ 
        (นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน) 


