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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2558 

ของ 
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 
ประชุมเมื่อวนัที่ 24 เมษำยน 2558 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202-203 (GH 202-203) ชัน้ 2 ศนูย์

นิทรรศกำรและกำรประชมุไบเทค กรุงเทพฯ  

นำยฤทธ์ิ ธีระโกเมน ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชมุ   

ประธำนฯ กลำ่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบว่ำ มีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จ ำนวน 164 รำย และโดยกำรมอบฉนัทะ จ ำนวน 624 รำย รวมทัง้สิน้ 788 
รำย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 792,049,240 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.3181 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่ง
เกินกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ประธำนฯ 
จึงกลำ่วเปิดประชมุ 

ทัง้นี ้ก่อนเข้ำสูว่ำระกำรประชุม ประธำนฯ ได้กลำ่วแนะน ำกรรมกำร ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษำกฎหมำย ที่เข้ำ
ร่วมประชมุ ดงันี ้

กรรมการบริษัทฯ 
1. นำยฤทธ์ิ   ธีระโกเมน ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
2. นำยสมชำย  หำญจิตต์เกษม กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำรกลุม่ธุรกิจภตัตำคำรเอ็มเค 
3. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
4. นำงวิไล  ฉทัทนัต์รัศม ี กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
5. นำยอรรถพล  ชดช้อย กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
6. ดร.ขตัิยำ  ไกรกำญจน์ กรรมกำรอิสระ 
7. นำยทนง  โชติสรยทุธ์ กรรมกำรอิสระ 
8. นำยสมชำย  พิพิธวจิิตรกร กรรมกำร 
9. นำยสจิุนต์  ชมุพลกำญจนำ กรรมกำร 
10. นำยประวิทย์  ตนัติวศินชยั กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จดักำรสำยงำนบญัชีและกำรเงินและ 

เลขำนกุำรบริษัทฯ 
ผู้สอบบัญช ี
1. นำงสำวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
2. นำยเจษฎำ  เจตนำเจริญชยั                บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
ที่ปรึกษากฏหมาย 
นำงมนญัญำ  ฐิตินนัทวรรณ บริษัท นกักฎหมำยกรุงเทพ จ ำกดั 
 

เอกสำรแนบ 1 
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ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจำรณำรำยละเอียดในแต่ละวำระ ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทฯ ชีแ้จง
วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน ในแตล่ะวำระ ดงันี ้

1. กำรออกเสยีงลงคะแนน จะนบั 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกบั 1  เสียง  และผู้ ถือหุ้น 1 รำย สำมำรถออกเสียง
ในแตล่ะวำระวำ่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง เพียงทำงใดทำงหนึง่เทำ่นัน้ จะไม่สำมำรถแบ่งแยก
จ ำนวนหุ้นเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ลงทนุต่ำงประเทศที่แต่งตัง้คสั
โตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น 

2. เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้น ำระบบบำร์โค้ดมำใช้ในกำรนบัคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วย
ให้ขัน้ตอนกำรประมวลผลกำรลงคะแนนเสยีงเป็นไปอยำ่งรวดเร็วยิ่งขึน้ โดยในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วำระ ยกเว้นวำระที่ 5 กำรเลือกตัง้กรรมกำร ให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนน และสง่มอบให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ เพื่อนบัคะแนนเสียงต่อไป ส ำหรับผู้ ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่
ต้องลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

3. ในกำรนบัคะแนนเสยีงทกุวำระ ยกเว้นวำระที่ 5 กำรเลือกตัง้กรรมกำร บริษัทฯ จะเก็บเฉพำะผู้ที่ลงคะแนน
เสยีงไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง แล้วจึงน ำไปหกัออกจำกจ ำนวนคะแนนเสยีงทัง้หมด 

4. ส ำหรับวำระท่ี 5 กำรเลอืกตัง้กรรมกำร จะด ำเนินไปเป็นรำยบคุคล ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยลงคะแนนเสียง ไม่
วำ่จะ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และสง่มอบบตัรลงคะแนนเสียงให้เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ เพื่อ
นบัคะแนนเสยีง ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน จะถือวำ่ เห็นด้วย 

5. ผู้มำประชุมที่เป็นผู้ รับมอบฉันทะจำกผู้ ถือหุ้นตำมหนงัสือมอบฉนัทะซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้
ลว่งหน้ำแล้ว ไมต้่องลงคะแนนเสยีงอีก เนื่องจำกบริษัทฯ ได้บนัทกึคะแนนเสยีงตำมที่ผู้ ถือหุ้นก ำหนดไว้แล้ว 

6. มติของที่ประชุม จะถือตำมคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เว้นแตเ่ร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น 
ตอ่จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำตำมระเบียบวำระตำ่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำบริษัทฯ ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 เมื่อวนัที่ 28 

เมษำยน 2557 ส่งให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ท ำกำรจัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธำนฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 เมื่อวนัที่ 28 
เมษำยน 2557 
มติที่ประชุม:    ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว และลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน รับรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 เมื่อวนัท่ี 28 เมษำยน 2557 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

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 
 ประธำนฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวำ่ คณะกรรมกำรได้จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวำคม 2557 ตำมรำยละเอียดในรำยงำนประจ ำปี 2557 ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว 
จึงขอสรุปภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนดงันี ้

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรำยได้รวม 15,105 ล้ำนบำท เติบโตจำกปีก่อนหน้ำ 864 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำร
เติบโตร้อยละ 6 โดยสำเหตหุลกัเกิดจำกกำรขยำยสำขำทัง้ในสว่นของร้ำนเอ็มเค สกีุ ้ ร้ำนยำโยอิ และร้ำนมิยำซำกิ ซึ่งเป็น
แบรนด์ใหม่ของบริษัทฯ   นอกจำกนี ้ในปี 2557 บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิ เท่ำกบั 2,042 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึ่งมี
ก ำไรสทุธิเท่ำกบั 2,039 ล้ำนบำท    โดยจ ำนวนสำขำที่เปิดใหม่ในปี 2557 มีทัง้สิน้ 55 สำขำ แบ่งเป็น ร้ำนเอ็มเค สกีุ ้29 
สำขำ ร้ำนยำโยอิ 17 สำขำ ร้ำนมิยำซำกิ 8 สำขำ  ร้ำนเลอ สยำม 1 สำขำ สง่ผลให้ ณ สิน้ปี 2557 บริษัทฯ มีจ ำนวนสำขำ
ทัง้สิน้ 600 สำขำ แบง่เป็น สำขำในประเทศ 557 สำขำ และสำขำตำ่งประเทศอีก 43 สำขำ 

นอกจำกนี ้ประธำนฯ แจ้งให้ทรำบวำ่ บริษัทฯ ได้รับรำงวลัที่นำ่ภำคภมูิใจ 2 รำงวลั คือ “รำงวลัแบรนด์ที่ทรงพลงั
ที่สดุในประเทศไทยปี 2557 (The Most Powerful Brand of Thailand 2014)” จำกจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั และ “รำงวลั
บริษัทยอดเยี่ยมแหง่ปี 2557 กลุม่อตุสำหกรรมเกษตรและอตุสำหกรรมอำหำร” จำกวำรสำรกำรเงินกำรธนำคำร   

จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น โดยมีสำระส ำคญัสรุปได้ดงันี  ้
ผู้ รับมอบฉนัทะ (นำยบญุประสิทธ์ิ โรจนพฤกษ์) ได้สอบถำมถึงกำรขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศว่ำมีโอกำสเติบโต

อยำ่งไร  รวมถึงจ ำนวนลกูค้ำที่มำใช้บริกำรในร้ำนเอ็มเคมจี ำนวนลดลงเนื่องจำกสำเหตใุด  กำรขยำยสำขำของร้ำนมิยำซำ
กิ มีโอกำสเติบโตได้ก่ีสำขำ  และมีอปุสรรคอะไรบ้ำง  นอกจำกนี ้ในปี 2557 มีกำรเปิดสำขำต ่ำกวำ่เป้ำหมำยเพรำะเหตใุด 

ประธำนฯ ได้ชีแ้จงว่ำ ส ำหรับกำรขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศนัน้ ในช่วง 3-5 ปีนีย้งัอยู่ในช่วงทดลอง   ซึ่งอำจจะ
เห็นกำรเปิดและปิดสำขำบ้ำงในบำงประเทศ  ซึง่ ณ ขณะนีธุ้รกิจในตำ่งประเทศยงัไม่ได้สง่ผลตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท
ฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั และในสว่นของจ ำนวนลกูค้ำที่มีจ ำนวนลดลงนัน้ สว่นหนึ่งเกิดจำกสภำวะเศรษฐกิจที่ซบเซำ ท ำให้
ลกูค้ำมีควำมระมดัระวงัในกำรใช้จ่ำยมำกขึน้ ส่งผลให้จ ำนวนลกูค้ำที่มำใช้บริกำรมีจ ำนวนลดลง และอีกส่วนเกิดจำก
ลกูค้ำเดิมที่มีควำมถ่ีในกำรใช้บริกำรที่ลดลง อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำดจูำกกำรเติบโตของยอดขำยที่ระดบั 6% ซึ่งถ้ำไม่นบัรวม
กำรปรับรำคำ ก็จะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้ำ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำจ ำนวนลกูค้ำก็ไม่ได้ลดลงไปมำกนกั และ
คำดหวงัว่ำในปี 2558 จ ำนวนลกูค้ำน่ำจะกลบัมำเติบโตมำกขึน้ ส ำหรับกำรขยำยตวัของร้ำนมิยำซำกิ ในปีนีม้ีเป้ำหมำย
เปิดเพิ่มอีก 10 สำขำ โดยทำงบริษัทฯ ไม่มีควำมกงัวลในกำรพฒันำพ่อครัวเพื่อรองรับกำรขยำยสำขำที่เพิ่มขึน้  เนื่องจำก
ทำงบริษัทฯ มีศนูย์ฝึกอบรมพนกังำน ซึ่งสำมำรถพฒันำพ่อครัวให้เพียงพอกบัจ ำนวนสำขำที่จะขยำยเพิ่มขึน้   อย่ำงไรก็
ตำม สิง่ที่มีควำมกงัวลมำกกวำ่จะเป็นในเร่ืองของกำรหำสถำนท่ีในกำรเปิดสำขำ และก ำลงัซือ้ของลกูค้ำ  ส ำหรับกำรเปิด
สำขำในปี 2557 ที่ต ่ำกว่ำเป้ำหมำย เนื่องมำจำกทำงผู้พฒันำโครงกำรมีกำรชะลอกำรเปิดศนูย์กำรค้ำออกไป  รวมถึง
โครงกำร London Street ที่มีกำรเปิดช้ำกวำ่ที่ได้ก ำหนดไว้ 

ผู้ ถือหุ้น (นำยธนิสร ภำสรุปัญญำ) ได้สอบถำมถึงเร่ืองจ ำนวนลกูค้ำต่อสำขำต่อเดือน ว่ำสำมำรถเติบโตได้มำก
ที่สดุเทำ่ไร และในปัจจบุนัร้ำนมิยำซำกิมีก ำไรหรือไม่ 

ประธำนฯ ได้ชีแ้จงว่ำ โดยปกติทำงบริษัทฯ จะค ำนวณจ ำนวนลกูค้ำรวมทุกสำขำ ไม่ได้ค ำนวณเป็นต่อสำขำ  
ส ำหรับร้ำนมิยำซำกิ ปัจจบุนัยงัไม่มีก ำไร เนื่องจำกยงัอยูใ่นระยะเร่ิมต้นของกำรพฒันำแบรนด์ใหม่ และยงัมีจ ำนวนสำขำ
น้อย ดงันัน้จะต้องท ำกำรขยำยสำขำให้ได้จ ำนวนที่มำกพอระดบัหนึง่ จึงจะสำมำรถท ำก ำไรได้ 

อำสำพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น (นำงกีรติกำ แพงลำด) จำกสมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถำมวำ่ จำกกำรที่บริษัท
ฯ ได้ลงนำมประกำศเจตนำรมณ์เข้ำร่วมแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต เมื่อวนัที่ 23 กนัยำยน 
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2557 และอยู่ระหว่ำงรอกำรพิจำรณำรับรองจำก IOD นัน้  บริษัทฯ คำดว่ำจะได้รับกำรรับรองจำก IOD เมื่อไร รวมถึงมี
ข้อจ ำกดัและแนวทำงแก้ไขอยำ่งไร 

ประธำนฯ ได้ชีแ้จงว่ำ หลงัจำกที่ทำงบริษัทฯ ได้ลงนำมประกำศเจตนำรมณ์  ก็ได้มีกำรจดัตัง้คณะท ำงำนเพื่อ
จดัท ำนโยบำยและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ ซึง่คำดวำ่นำ่จะเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ และไม่ได้มี
ข้อจ ำกดัใด ๆ เนื่องจำกทำงบริษัทฯ มีควำมตัง้ใจที่จะด ำเนินธุรกิจในแนวทำงนีอ้ยูแ่ล้ว  โดยหลกัเกณฑ์ตำ่ง ๆ จะต้องจดัท ำ
ด้วยควำมรอบคอบ และสำมำรถน ำมำปฏิบตัิได้จริง 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
เนื่องจำกวำระนีเ้ป็นวำระเพื่อทรำบ ผู้ ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง  ประธำนฯ สรุปว่ำที่ประชุมได้รับทรำบ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2557 แล้ว 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้นำยประวิทย์ ตนัติวศินชยั รองกรรมกำรผู้จดักำร สำยงำนบญัชีและกำรเงิน น ำเสนอ
รำยละเอียดตอ่ที่ประชมุ 
 นำยประวิทย์ ตนัติวศินชยั ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทฯ ได้จัดท ำงบกำรเงิน ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 
2557 ซึ่งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำกผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส ำนักงำน อีวำย  จ ำกัด และได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
         หนว่ย: ล้ำนบำท 

  ปี 2556 ปี 2557 

สนิทรัพย์ 15,006 14,903 
หนีส้นิ 2,482 2,222 
รำยได้จำกกำรขำย 13,969 14,637 
รำยได้รวม 14,240 15,105 
ก ำไรส ำหรับปี 2,039 2,042 
ก ำไรตอ่หุ้น (บำท/หุ้น) 2.57 2.25 

 จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

มติที่ประชุม:    ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิงบกำรเงิน
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 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 
 ประธำนฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวำ่ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจำ่ยเงินปันผล ดงัตอ่ไปนี ้
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บริษัทฯและบริษัทยอ่ยจะจ่ำยเงินปันผลไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิภำยหลงักำรหกัภำษีเงินได้นิตบิคุคล
และกำรจดัสรรทนุส ำรองตำมกฎหมำย โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมเป็นส ำคญั อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯและบริษัทย่อย
อำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลในอัตรำที่น้อยกว่ำอัตรำที่ก ำหนดข้ำงต้น หรืองดจ่ำยเงินปันผล โดยขึน้อยู่กับภำวะทำง
เศรษฐกิจ ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคลอ่งของบริษัทฯและบริษัทย่อย และควำมจ ำเป็นในกำรใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนในกำรบริหำรกิจกำรและกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

จำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557  ซึง่ปรำกฏวำ่ บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิตำม
งบกำรเงินรวมเทำ่กบั 2,042 ล้ำนบำท  นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีฐำนะกำรเงินที่แข็งแกร่ง สภำพคลอ่งทำงกำรเงินที่สงู และมี
เงินทุนที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนกำรขยำยธุรกิจในอนำคต ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 
กมุภำพนัธ์ 2558 จึงมีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
2557 ในอตัรำหุ้นละ 1.80 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,631.76 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 80 ของก ำไรสทุธิตำมงบ
กำรเงินรวม โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลไปแล้วเมื่อวนัท่ี 4 กนัยำยน 2557 ในอตัรำหุ้นละ 0.8 บำท เป็นเงิน 
724.68 ล้ำนบำท ดงันัน้  บริษัทฯ จะจ่ำยเงินปันผลงวดสดุท้ำยในอตัรำหุ้นละ 1.00 บำท เป็นเงิน 907.08 ล้ำนบำท 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดให้วนัท่ี 7 พฤษภำคม 2558 เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record Date) และวนัที่ 8 พฤษภำคม 2558 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผลตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และก ำหนดจ่ำยเงินปัน
ผล ในวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2558  

จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2557 ตำมรำยละเอียด

ที่ได้ชีแ้จงข้ำงต้น 
มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิกำร
จดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2557 ตำมที่เสนอ  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

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 
 ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ส ำหรับในวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำรนี ้ จะขอให้มีกำรลงมติเป็นรำยบคุคล และ
ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยลงคะแนนเสยีง ไมว่ำ่จะ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง  โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน จะ
ถือวำ่เห็นด้วย   และเนื่องจำกในวำระนี ้มีกรรมกำรที่เป็นผู้มีสว่นได้เสีย จึงได้เรียนเชิญกรรมกำรที่มีสว่นได้เสียทัง้ 3 ท่ำน
ออกจำกห้องประชมุ 
 ประธำนฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวำ่ ตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ก ำหนดว่ำ ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี
ทกุครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหนง่อยำ่งน้อยจ ำนวนหนึง่ในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด  โดยให้กรรมกำรที่อยู่
ในต ำแหนง่นำนที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่  กรรมกำรผู้ซึง่ออกจำกต ำแหนง่ไปนัน้ อำจจะเลือกเข้ำรับต ำแหน่งอีกก็ได้  
ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 มีกรรมกำรท่ีต้องพ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระจ ำนวน 3 คน ดงันี ้
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1.  นำยอรรณพ ตนัละมยั  กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2.  นำงวิไล ฉทัทนัต์รัศมี  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
3.  นำยสมชำย พิพิธวจิิตรกร  กรรมกำร 
โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรำยช่ือบุคคลที่เห็นว่ำมีคุณสมบตัิเหมำะสม เพื่อรับกำรพิจำรณำ

เลอืกตัง้เป็นกรรมกำร อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอรำยช่ือบคุคลใดเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของ
บริษัทฯ 

ทัง้นี ้ คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียได้ปรึกษำหำรือกันอย่ำงกว้ำงขวำง รวมทัง้ได้พิจำรณำ
คณุสมบตัิเป็นรำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบ และผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ในระยะเวลำที่ผ่ำนมำแล้ว จึงมีมติเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 ให้เลือกตัง้กรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระทัง้ 3 คน คือ นำย
อรรณพ ตนัละมยั นำงวิไล ฉทัทนัต์รัศมี และนำยสมชำย พิพิธวิจิตรกร กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่อไปอีกวำระ
หนึง่ 

จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิกำรแตง่ตัง้กรรมกำรของบริษัทฯ ตำมที่เสนอ 

มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้นำย
อรรณพ ตนัละมยั นำงวิไล ฉทัทนัต์รัศมี และนำยสมชำย พิพิธวิจิตรกร กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่อไปอีกวำระ
หนึง่ โดยได้ลงมติเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล ดงันี ้

1. นำยอรรณพ ตนัละมยั กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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. นำงวิไล ฉทัทนัต์รัศมี กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  
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. นำยสมชำย พิพิธวิจิตรกร กรรมกำร 
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 
 ประธำนฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวำ่ คณะกรรมกำรได้ยดึหลกัเกณฑ์และแนวทำงในกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร
ส ำหรับปี 2557 ที่ผำ่นมำดงันีค้ือ   
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1. คำ่ตอบแทนกรรมกำรควรมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกบัภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
แต่ละคน กรรมกำรที่มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเพิ่มขึน้ ก็ควรจะได้รับค่ำตอบแทนที่เพิ่มขึน้ด้วย นอกจำกนี ้
คำ่ตอบแทนกรรมกำรควรอยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคยีงกบัคำ่ตอบแทนกรรมกำรของบริษัทอื่นที่อยูใ่นธุรกิจเดียวกนั
และมีขนำดของธุรกิจที่ใกล้เคียงกนั 

2. ค่ำตอบแทนที่จ่ำยตำมผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของบริษัทฯ เช่น โบนัสกรรมกำร ควรเช่ือมโยงกับ
ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปเงินปันผล หำกปีใดมิได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น ก็จะไม่มีกำร
พิจำรณำกำรจ่ำยโบนสัให้แก่กรรมกำร 

3. กรรมกำรที่เป็นผู้ บริหำรของบริษัทฯ จะได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะของผู้ บริหำรเท่ำนัน้ จะไม่ได้รับ
คำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรของบริษัทฯ แตอ่ยำ่งใด 

4. มีกำรทบทวนถึงควำมเหมำะสมของคำ่ตอบแทนกรรมกำรเป็นประจ ำทกุปี 
โดยในกำรพิจำรณำกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2558 นัน้  คณะกรรมกำรได้ยึดหลกัเกณฑ์และ

แนวทำงกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำรเช่นเดียวกบัปีที่แล้ว และมีควำมเห็นวำ่ควรเสนอให้ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2558 พิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2558 ดงันี ้

เงินโบนสักรรมกำร                                                                     (หนว่ย: บำท) 
ต าแหน่ง ปี 2557 ปี 2556 เปลี่ยนแปลงจากปี 2556 

ประธำนกรรมกำร 843,750 750,000 93,750 

กรรมกำร 562,500 500,000 62,500 

คำ่ตอบแทนทีจ่่ำยเป็นรำยเดือน                         (หนว่ย: บำท) 
ต าแหน่ง ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลงจากปี 2557 

ประธำนกรรมกำร 37,500 37,500 - 

กรรมกำร 25,000 25,000 - 

คำ่เบีย้ประชมุทีจ่่ำยเป็นรำยครัง้ตอ่กำรประชมุส ำหรับคณะกรรมกำรชดุยอ่ย                     (หนว่ย: บำท) 
ต าแหน่ง ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลงจากปี 2557 

ประธำนกรรมกำร 22,500 22,500 - 

กรรมกำร 15,000 15,000 - 

ทัง้นี ้กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ จะได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะของผู้บริหำรบริษัทฯ เท่ำนัน้  จะไม่ได้รับ
คำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรแตอ่ยำ่งใด 

จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร 

มติที่ประชุม:    ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มำประชุม โดย
มีรำยละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย 793,323,518 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9794 
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ไมเ่ห็นด้วย 11,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0013 
งดออกเสยีง 152,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0192 
บตัรเสยี 1,000 เสยีง   

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับปี 2558 
 เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งก ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปีแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี และก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี ทัง้นี ้ในกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี จะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคน
เดิมอีกก็ได้  ดงันัน้  ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีในครัง้นี ้จึงต้องมีกำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงิน
ค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2558  ในกำรคัดเลือกผู้ สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมำะสมและค่ำสอบบัญชีที่
สมเหตสุมผลของบริษัทฯ ประจ ำปี 2558 นัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2558 แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 
2558 ดงัมีรำยนำมตอ่ไปนี ้

1.นำงสำวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4377 และ/หรือ 
2.นำยวิชำติ โลเกศกระวี                  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4451และ/หรือ 
3.นำงสำวศิริวรรณ สรุเทพินทร์         ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4604 และ/หรือ 
4.นำงสำยฝน อินทร์แก้ว                  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4434 

และก ำหนดคำ่สอบบญัชีส ำหรับปี 2558 ส ำหรับบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นจ ำนวนเงินรวม 2,295,000 บำท โดยค่ำสอบ
บญัชีที่เสนอเพิ่มขึน้จ ำนวน 340,000 บำท เมื่อเปรียบเทียบกบัค่ำสอบบญัชีของปี 2557 ซึ่งเท่ำกบั 1,955,000 บำท ทัง้นี ้
เนื่องจำกบริษัทฯ ได้มีกำรขยำยธุรกิจไปอยำ่งตอ่เนื่อง รวมถึงบริษัทฯ ได้มีกำรน ำระบบสำรสนเทศ ERP ระบบใหมม่ำใช้ใน
กำรด ำเนินธุรกิจ  จึงต้องมีกำรสอบทำนกำรควบคุมของระบบสำรสนเทศดงักล่ำว  กำรพิจำรณำเพิ่มค่ำสอบบญัชีจึงมี
ควำมเหมำะสมและสอดคล้องกบัภำรกิจที่เพิ่มมำกขึน้ของผู้สอบบญัชี 

ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นส ำนกังำนสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตำมรำยช่ือที่เสนอข้ำงต้นไม่มีควำมสมัพนัธ์และไม่มีสว่น
ได้เสยีกบับริษัทฯ/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลำ่ว  

จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีส ำหรับปี 2558 ตำม

รำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น 
มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่สอบบญัชีส ำหรับปี 2558 โดยมีรำยละเอียด 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 
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ประธำนฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวำ่ ตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 105 ได้ระบไุว้วำ่ “ผู้ ถือ
หุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเร่ืองอื่น
นอกจำกที่ก ำหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได้”  ซึ่งไม่มีผู้ เสนอเร่ืองอื่นใดเป็นระเบียบวำระ  ดงันัน้จะไม่มีกำรน ำเสนอ
เร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิและจะไมม่ีกำรลงมติใด ๆ ในวำระนี ้

จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น โดยมีสำระส ำคญัสรุปได้ดงันี  ้
ผู้ รับมอบฉันทะ (นำยบุญประสิทธ์ิ โรจนพฤกษ์) ได้สอบถำมว่ำ ทำงบริษัทฯ มีกำรประเมินควำมส ำเร็จของ

โครงกำร London Street อยำ่งไร  และโครงกำร M&A มีควำมคืบหน้ำอยำ่งไร มีอปุสรรคอะไรบ้ำง  รวมถึงเงินสดที่บริษัทฯ 
มีอยูไ่ด้ผลตอบแทนเป็นอยำ่งไร และเหตใุด cash cycle ของบริษัทฯ จึงลดลง 

ประธำนฯ ได้ชีแ้จงว่ำ บริษัทฯ ได้เร่ิมด ำเนินโครงกำร London Street ในเดือนมีนำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ ซึ่ง ณ 
ปัจจบุนัยงัไมส่ำมำรถประเมินควำมส ำเร็จของโครงกำรได้ เนื่องจำกในช่วงเร่ิมต้นลกูค้ำจะหนำแนน่ ดงันัน้อำจต้องใช้เวลำ
ในกำรศกึษำอีกระยะหนึ่ง ในสว่นของโครงกำร M&A อำจต้องใช้เวลำในกำรหำธุรกิจทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดย
บริษัทฯ ต้องใช้ควำมระมดัระวังเป็นอย่ำงสูงในกำรลงทุนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ใน
ปัจจบุนั 

นำยประวิทย์ ตนัติวศินชยั ได้ชีแ้จงวำ่ cash cycle ของบริษัทฯ ที่ปรับลดลง เนื่องจำกในปี 2556 ทำงบริษัทฯ มี
กำรลงทนุโครงกำรขนำดใหญ่ 2 โครงกำร ได้แก่ กำรก่อสร้ำงส ำนกังำนใหญ่ และครัวกลำงแห่งใหม่  และโครงกำรมีกำร
ก่อสร้ำงที่ลำ่ช้ำกว่ำที่ก ำหนดไว้ ท ำให้บริษัทฯ จึงยงัไม่ได้ช ำระหนีใ้ห้แก่เจ้ำหนี ้สง่ผลให้ยอดเจ้ำหนี ้ณ สิน้ปี 2556 สงูขึน้
กว่ำปกติ แต่ในปี 2557 ยอดเจ้ำหนีไ้ด้ปรับลดลงสู่ระดบัปกติ  นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัคงได้รับ credit term จำกคู่ค้ำ
เหมือนเดิม ส ำหรับกำรขอขยำย credit term จำกคูค้่ำนัน้ อำจสง่ผลต่อต้นทนุสินค้ำที่สงูขึน้ ซึ่งทำงบริษัทฯ มีสภำพคลอ่ง
สงูอยูแ่ล้ว จึงไมจ่ ำเป็นต้องขอขยำย credit term เนื่องจำกต้องกำรบริหำรจดักำรต้นทนุสนิค้ำให้ได้ต ่ำที่สดุ 

ผู้ ถือหุ้น (นำยวสนัต์ มำนะสรุำงกูล) ได้สอบถำมว่ำ โครงกำร London Street มีระยะเวลำในกำรคืนทนุต่ำงกบั
กำรเปิดสำขำในศนูย์กำรค้ำอย่ำงไร  แผนกำรขยำยร้ำนอำหำร Le Siam และ Le Petit เป็นอย่ำงไร  บริษัทฯ มีแผนกำร
บริหำรจดักำรเงินสดอยำ่งไร สำมำรถน ำเงินสดที่มีอยู่มำจ่ำยปันผลได้หรือไม่  และร้ำนอำหำรใหม่ ๆ ที่ขยำยเพิ่มนัน้มีผล
กำรด ำเนินงำนเป็นอยำ่งไรเมื่อเทียบกบัร้ำนเอ็มเค สกีุ ้

ประธำนฯ ได้ชีแ้จงว่ำ โครงกำร London Street จะใช้ระยะเวลำในกำรคืนทุนมำกกว่ำกำรเปิดสำขำใน
ศนูย์กำรค้ำ เนื่องจำกมีกำรลงทนุที่สงูกว่ำ ส ำหรับร้ำนอำหำร Le Siam และ Le Petit นัน้ ต้องดผูลตอบรับจำกลกูค้ำ  ถ้ำ
ได้รับกำรตอบรับท่ีดีจำกลกูค้ำและสำมำรถสร้ำงผลก ำไรได้ ทำงบริษัทฯ ก็จะมีกำรขยำยสำขำตอ่ไป ส ำหรับกำรบริหำรเงิน
สดที่บริษัทฯ มีอยู่นัน้ บริษัทฯ จะต้องใช้ควำมรอบคอบและควำมระมดัระวงัในกำรน ำเงินไปลงทนุ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น  โดยเงินดงักลำ่วไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยปันผลได้ เนื่องจำกกำรจ่ำยปันผลต้องจ่ำยจำกก ำไรสทุธิเท่ำนัน้  
ส ำหรับอตัรำกำรสร้ำงผลก ำไรของ brand ต่ำง ๆ นัน้ สว่นหนึ่งขึน้อยู่กบัขนำดของธุรกิจ  ถ้ำธุรกิจยงัมีขนำดเล็ก อตัรำผล
ก ำไรก็จะน้อยกว่ำ แต่ถ้ำมีกำรขยำยตวัอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ 
อตัรำผลก ำไรก็จะเพิ่มขึน้เช่นกนั   

ผู้ ถือหุ้น (นำยจักรพันธ์ อินชูกุล) ได้สอบถำมว่ำ ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นยำโยอิมีปัญหำเร่ืองกำรขำดแคลนจ ำนวน
พนกังำนหรือไม ่เนื่องจำกกำรให้บริกำรช้ำลงกวำ่เดิม  และได้สอบถำมเพิ่มเติมวำ่คนเกำหลีมีควำมนิยมใช้บริกำรร้ำนเอ็ม
เค สกีุ ้คอ่นข้ำงมำก ทำงบริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยำยสำขำไปท่ีประเทศเกำหลหีรือไม ่ 



15 
 

 ประธำนฯ ได้ชีแ้จงวำ่ ทำงบริษัทฯ มีกำรติดตำมและตรวจสอบในเร่ืองของระยะเวลำกำรให้บริกำรแกล่กูค้ำอยำ่ง
สม ่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงคณุภำพกำรให้บริกำรให้ดีขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง อยำ่งไรก็ตำม ในช่วงเวลำที่ลกูค้ำมำใช้บริกำรค่อนข้ำง
เยอะ อำจส่งผลให้กำรบริกำรช้ำลงบ้ำง ส ำหรับกำรรับพนกังำนนัน้ เนื่องจำกธุรกิจร้ำนอำหำรจะมีอตัรำกำรลำออกของ
พนกังำนคอ่นข้ำงสงู ดงันัน้บริษัทฯ จึงต้องมีกำรรับพนกังำนใหมอ่ยำ่งต่อเนื่อง  ส ำหรับคนเกำหลีที่มำใช้บริกำรร้ำนเอ็มเค 
สกีุ ้คอ่นข้ำงเยอะนัน้ เนื่องจำกสกีุเ้ป็นอำหำรที่คนเกำหลคีุ้นเคยอยูแ่ล้ว จึงเป็นท่ีนิยม  อยำ่งไรก็ตำม กำรขยำยสำขำไปยงั
ประเทศเกำหลนีัน้ ยงัมีปัญหำคอ่นข้ำงเยอะ เช่น คำ่เช่ำและคำ่แรงที่คอ่นข้ำงสงู  ซึ่งถ้ำมีโอกำสทำงธุรกิจและผู้ ร่วมทนุที่ดี 
ทำงบริษัทฯ ก็อำจจะขยำยไปยงัประเทศดงักลำ่ว 

ผู้ ถือหุ้น (นำยกิติชำติ กำรุณรัตนกลุ) ได้สอบถำมวำ่ เงินลงทนุชัว่ครำวของบริษัทฯ ที่มีกำรน ำไปลงทนุในกองทนุ
ตรำสำรหนีต้ำ่ง ๆ ได้ผลตอบแทนที่คอ่นข้ำงต ่ำ  นำ่จะสำมำรถหำกองทนุที่ได้ผลตอบแทนสงูกว่ำนี ้ และสอบถำมเพิ่มเติม
วำ่ ทำงบริษัทฯ มีแผนท่ีจะน ำร้ำนอำหำรไทยไปเปิดในประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือประเทศแถบยโุรปหรือไม ่

นำยประวิทย์ ตนัติวศินชยั ได้ชีแ้จงวำ่  โดยปกติทำงบริษัทฯ จะมีกำรบริหำรเงินทนุหมนุเวียนโดยน ำไปลงทนุใน
กองทุนตรำสำรหนี ้เนื่องจำกมีผลตอบแทนมำกกว่ำเงินฝำกออมทรัพย์  ซึ่งทำงบริษัทฯ จะมีกำรเปรียบเทียบอัตรำ
ผลตอบแทนของแต่ละสถำบนั เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สงูที่สดุ ภำยใต้ระดบัควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้  สว่นเงินลงทุนระยะ
ยำว จะน ำไปฝำกเป็นเงินฝำกประจ ำระยะยำว เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สงูขึน้ 

 ประธำนฯ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมวำ่ ส ำหรับกำรขยำยสำขำของร้ำนอำหำรไทยไปต่ำงประเทศนัน้ คงต้องดผูลตอบรับ
จำกลกูค้ำในเบือ้งต้นก่อน หำกมีผลตอบรับท่ีดี บริษัทฯ อำจพิจำรณำกำรขยำยสำขำไปในประตำ่งประเทศ 

ผู้ ถือหุ้น (นำยพีรณัฐ ภำสรุปัญญำ) ได้สอบถำมว่ำ บริษัทฯ มีแผนที่จะท ำโครงกำรลกัษณะเดียวกับโครงกำร 
London Street เพิ่มอีกหรือไม ่

ประธำนฯ ได้ชีแ้จงวำ่ ทำงบริษัทฯ คงต้องดผูลตอบรับจำกโครงกำร London Street ไปอีกระยะหนึง่  ถ้ำได้รับผล
ตอบรับจำกลกูค้ำที่ดี  บริษัทฯ อำจมีโครงกำรในรูปแบบนีอ้ีก 

ผู้ ถือหุ้น (นำยสหธง ธีรโชติมงคล) ได้สอบถำมวำ่ ยอดขำยสำขำเดิมของร้ำนเอ็มเคและร้ำนยำโยอิในปีที่ผ่ำนมำ
เป็นอย่ำงไร  กำรขยำยสำขำของร้ำนเอ็มเคและร้ำนยำโยอิในประเทศไทยนัน้จะสำมำรถขยำยไปได้อีกก่ีสำขำ  กำรน ำ
ระบบกำรสัง่อำหำรอตัโนมตัิมำใช้นัน้ ได้ผลเป็นอยำ่งไร และสำมำรถลดจ ำนวนพนกังำนได้หรือไม่ และทำงบริษัทฯ ได้รับ
ประโยชน์จำกรำคำน ำ้มนัท่ีปรับลดลงหรือไม ่อยำ่งไร 

ประธำนฯ ได้ชีแ้จงวำ่ ปัจจบุนัทำงบริษัทฯ จะเน้นขยำยสำขำไปต่ำงจงัหวดัมำกกว่ำในกรุงเทพฯ ตำมกำรเติบโต
ทำงเศรษฐกิจของประเทศ โดยคำดวำ่บริษัทฯ สำมำรถขยำยสำขำได้อีกเทำ่ตวัจำกจ ำนวนสำขำที่มีอยู่ในปัจจุบนั  ส ำหรับ
ระบบสัง่อำหำรอตัโนมัตินัน้ บริษัทฯ ได้ทดลองใช้กับสำขำทัง้หมด 10 สำขำ ซึ่งในระยะแรก ลกูค้ำอำจยงัมีกำรเรียก
พนกังำนมำสัง่อำหำร  เนื่องจำกยงัไม่คุ้นเคยกับระบบดงักลำ่ว  อย่ำงไรก็ตำม เมื่อมีกำรใช้ระบบดงักลำ่วมำระยะหนึ่ง  
ลกูค้ำเร่ิมใช้ระบบดงักลำ่วสัง่อำหำรด้วยตวัเองมำกขึน้  คำดว่ำในระยะยำวบริษัทฯ น่ำจะสำมำรถลดจ ำนวนพนกังำนได้
ตำมเป้ำหมำย  ส ำหรับรำคำน ำ้มนัท่ีปรับลดลง ทำงบริษัทฯ ได้ประโยชน์จำกรำคำน ำ้มนัท่ีลดลงไมม่ำกนกั 

นำยประวิทย์ ตนัติวศินชยั ได้ชีแ้จงว่ำ  ในปี 2557 ยอดขำยสำขำเดิมของบริษัทฯ ปรับตวัลดลง โดยในไตรมำส
แรก มีกำรปรับลดลงมำกที่สดุ และคอ่ย ๆ ปรับตวัดีขึน้ตำมสภำวะเศรษฐกิจที่ปรับตวัดีขึน้ 

ผู้ ถือหุ้น (นำยธนประเสริฐ  ภมรไพโรจน์) ได้สอบถำมว่ำ กำรเปิดสำขำใหม่ หรือกำรปิดสำขำ มีหลกัเกณฑ์
อยำ่งไร   
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นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม ได้ชีแ้จงว่ำ บริษัทฯ จะมีคณะอนุกรรมกำรที่ท ำหน้ำที่พิจำรณำกำรเปิดสำขำใหม ่
โดยจะพิจำรณำในหลำย ๆ ปัจจัย เช่น สถำนที่ตัง้ ค่ำเช่ำ ผลกระทบต่อสำขำที่ใกล้เคียง รวมถึงผลตอบแทนที่คำดว่ำจะ
ได้รับ ส ำหรับสำขำที่มีผลประกอบกำรท่ีไมด่ี  ทำงบริษัทฯ จะมีทีมงำนที่จะไปดแูลปรับปรุงเพื่อให้มีผลประกอบกำรที่ดีขึน้  
หำกยงัไมไ่ด้ตำมเป้ำหมำย ก็จะท ำกำรปิดสำขำ    

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธำนฯ กลำ่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่สละเวลำมำร่วมกำรประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง

ตอ่บริษัท และกลำ่วปิดกำรประชมุ 
ปิดกำรประชมุ เวลำ 16.15 น. 

 
                                                                                           ลงช่ือ…………………………………ประธำนท่ีประชมุ 

       (นำยฤทธ์ิ ธีระโกเมน) 
        

  


