
 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 
ของ 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 (GH 203) ชัน้ 2 ศนูย์นิทรรศการ
และการประชมุไบเทค กรุงเทพฯ  

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชมุ   

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 144 ราย และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 274 ราย รวมทัง้สิน้ 418 
ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 804,697,616 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.4041 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่ง
เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ประธานฯ 
จึงกลา่วเปิดประชมุ 

ทัง้นี ้ก่อนเข้าสูว่าระการประชุม ประธานฯ ได้กลา่วแนะน ากรรมการ ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้า
ร่วมประชมุ ดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายฤทธ์ิ   ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายสมชาย  หาญจิตต์เกษม กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการ 
3. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นางวิไล  ฉทัทนัต์รัศม ี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายอรรถพล  ชดช้อย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล  

สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
6. ดร.ขตัิยา  ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
7. นายทนง  โชติสรยทุธ์ กรรมการอิสระ 
8. นายสมชาย  พิพิธวจิิตรกร กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา

คา่ตอบแทน 
9. นายประวิทย์  ตนัติวศินชยั กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ (บญัชีและการเงิน) และ 

เลขานกุารบริษัทฯ 
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสจิุนต์ ชมุพลกาญจนา กรรมการ 

ผู้สอบบัญช ี
1. นางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. นายเจษฎา  เจตนาเจริญชยั                บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
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ที่ปรึกษากฏหมาย 
นายบญัชา  เดชอดุม บริษัท นกักฎหมายกรุงเทพ จ ากดั 
 
ก่อนที่จะให้ที่ประชมุพิจารณารายละเอียดในแตล่ะวาระ ประธานฯ ได้ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละ

วาระ ดงันี ้
1. การออกเสยีงลงคะแนน จะนบั 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1  เสียง  และผู้ ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียง

ในแตล่ะวาระวา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง เพียงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้ จะไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ลงทนุต่างประเทศที่แต่งตัง้คสั
โตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

2. เพือ่อ 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 ไมเ่ห็นด้วย 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 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวนัที่ 24 

เมษายน 2558 ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด  
รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ท าการจัดส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวนัที่ 24 
เมษายน 2558 
มติที่ประชุม:    ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 804,748,024 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง   
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ าปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558 ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2558 ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว 
จึงขอสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานดงันี ้

ในปี 2558 แม้วา่เศรษฐกิจไทย (GDP) ขยายตวัได้ร้อยละประมาณ 2.8 เปรียบเทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 0.9 
ในปีก่อน แต่ปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรงยงัมีอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน ปัจจัยลบที่
ส าคญั คือ ก าลงัซือ้ของผู้บริโภคที่ยงัมีความอ่อนแออนัเนื่องจากหนีภ้าคครัวเรือนที่ยงัอยู่ในระดบัสงู ปัญหาภยัแล้ง และ
ราคาสินค้าพืชไร่ที่ตกต ่า ภายใต้สถานการณ์ก าลงัซือ้ของผู้บริโภคที่อ่อนแอตามที่กล่าวมานัน้ การแข่งขนัในธุรกิจ
ภตัตาคารยิ่งทวีความรุนแรงมากขึน้ โดยเฉพาะการแขง่ขนัด้านราคาด้วยวธีิการโฆษณาและสง่เสริมการขายที่เข้มข้นยิ่งขึน้ 
รวมทัง้การลดราคาขายอย่างมีนยัส าคญั  ซึ่งหากยอดขายไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ก็จะสง่ผลกระทบใน
เชิงลบตอ่ผลการด าเนินงานในที่สดุ 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2558 ก็ได้รับผลกระทบในเชิงลบจากปัจจยัลบตามที่กล่าวมาข้างต้น  
ซึง่ปัจจยัเหลา่นีเ้ป็นปัจจยัภายนอกที่อยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทฯ  เพื่อลดผลกระทบจากปัจจยัลบดงักลา่ว บริษัทฯ จึง
ได้ด าเนินมาตรการท่ีเน้นหนกัไปทางด้านการควบคมุต้นทนุและคา่ใช้จ่ายอยา่งใกล้ชิดและเข้มงวดยิ่งขึน้ โดยเฉพาะต้นทนุ
และคา่ใช้จ่ายที่บริษัทฯ สามารถควบคมุได้และมีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั เช่น ต้นทนุ
วตัถดุิบ คา่ใช้จ่ายพนกังาน เป็นต้น  นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัได้มีการควบคมุงบประมาณคา่ใช้จ่ายด้านโฆษณาและสง่เสริม
การขายอยา่งใกล้ชิดเช่นเดียวกนัเพื่อให้มัน่ใจว่างบโฆษณาและสง่เสริมการขาย รวมทัง้งบการจดั campaign ต่างๆ เพื่อ
กระตุ้นยอดขายที่เสนอขออนมุตัินัน้มีความเป็นไปได้สงูที่จะได้ผลตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้  การด าเนินมาตรการเหลา่นีน้บัว่า
เป็นท่ีนา่พอใจในระดบัหนึง่  โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการเทา่กบั 14,478 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อนเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.1 และมีรายได้รวมเท่ากับ 14,923 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.2  ซึ่งส่วนใหญ่
เนื่องจากรายได้ดอกเบีย้ที่ลดลง  สว่นก าไรสทุธิของบริษัทฯ ส าหรับปี 2558 นัน้เท่ากบั 1,856 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
คิดเป็นร้อยละ 9.1 ซึง่สว่นใหญ่เนื่องจากค่าใช้จ่ายคงที่ที่เพิ่มสงูขึน้ ได้แก่ ค่าเช่า และค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวรและค่า
ตดัจ าหนา่ย ในขณะท่ีรายได้ไมไ่ด้ขยายตวั 

แม้วา่การด าเนินธุรกิจภตัตาคารต้องเผชิญกบัความเสีย่งที่สงูขึน้ในปี 2558 อนัเนื่องจากปัจจยัลบและการแขง่ขนั
ที่รุนแรงมากขึน้ตามที่กลา่วข้างต้น แตบ่ริษัทฯ ก็ยงัมีการขยายสาขาอยา่งตอ่เนื่องเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว 
โดยได้เปิดสาขาใหม่รวมทัง้สิน้ 41 สาขา แบ่งเป็น ร้านเอ็มเค สกีุ ้16 สาขา ร้านยาโยอิ 12 สาขา ร้านมิยาซากิ 10 สาขา  
ร้านเลอ สยาม 1 สาขา และร้านเลอ เพอทิท 2 สาขา ส่งผลให้ ณ สิน้ปี 2558 บริษัทฯ มีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 636 สาขา 
แบง่เป็น สาขาในประเทศ 592 สาขา และสาขาตา่งประเทศอีก 44 สาขา 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี  ้
ผู้ รับมอบฉนัทะ (นายบญุประสทิธ์ิ โรจนพฤกษ์) ได้สอบถามถึงวตัถปุระสงค์ในการการจดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม ่

ได้แก่ บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ ด ซพัพลาย จ ากดั (IFS)  รวมถึงยอดขายสาขาเดิมที่มีการปรับตวัลดลง  ความคืบหน้า
ของการควบรวมกิจการ  และการบริหารจดัการคา่เช่า 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ ด ซพัพลาย จ ากดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อผลติ
สนิค้าบางชนิดที่สามารถน าเคร่ืองจกัรมาช่วยในการผลติ เพื่อเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติ และลดต้นทนุการผลิต  
อีกทัง้บริษัทดงักลา่วยงัได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI   ส าหรับยอดขายสาขาเดิมที่มีการปรับตวัลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัและก าลงัซือ้ของผู้บริโภคที่ปรับตวัลดลง  โดย
คาดวา่ยอดขายสาขาเดิมในปี 2559 นา่จะปรับตวัดีขึน้  สว่นความคืบหน้าของการควบรวมกิจการนัน้  ทางบริษัทฯ ยงัคง
มองหาโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  ส าหรับการบริหารจดัการค่าเช่า  บริษัทฯ มีการเจรจาต่อรองค่าเช่ากบัผู้ ให้เช่าใน
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หลาย ๆ ที่  อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากบริษัทฯ ท าสญัญาเช่าระยะยาวกบัผู้ ให้เช่า ดงันัน้จึงค่อนข้างมีความยากล าบากใน
การตอ่รองคา่เช่ากบัทางผู้ให้เช่า   

ผู้ รับมอบฉนัทะ (น.ส.ปียนชุ ปรีเปรมวฒันา) ได้สอบถามถึงการน า tablet เข้ามาทดแทนพนกังาน มีผลต่อการ
ควบคมุคา่ใช้จ่ายอยา่งไรบ้าง 

คณุสมชาย หาญจิตต์เกษม ได้ชีแ้จงวา่  บริษัทฯ มีนโยบายในการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการด าเนิน
ธุรกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  ส าหรับอุปกรณ์ tablet นัน้ บริษัทฯ ได้เร่ิมน ามาทดลองใช้เมื่อ 3 ปีที่
แล้ว ซึง่ท าให้สามารถลดจ านวนพนกังานลงได้  รวมทัง้ในช่วงวนัหยดุที่มีลกูค้ามาใช้บริการค่อนข้างมาก อปุกรณ์ดงักลา่ว
ก็จะช่วยให้การบริการดีขึน้ 

ผู้ ถือหุ้น (นายกวิน เต็มไตรรัตน์) ได้สอบถามถึงโครงการ London Street วา่ประสบความส าเร็จตามที่คาดหวงัไว้
หรือไม ่ และในอนาคตจะมีโครงการแบบนีอ้ีกหรือไม่  การขยายสาขาในปี 2558 เป็นไปตามแผนที่ตัง้ไว้หรือไม่  และการ
ขยายสาขาใหมม่ีผลกระทบตอ่สาขาเดิมหรือไม ่ รวมถึงความคืบหน้าของการขยายสาขาในตา่งประเทศ 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า ส าหรับโครงการ London Street นัน้ มียอดขายต ่ากว่าที่ประมาณการไว้  แต่ไม่มีผล
ขาดทนุ   โดยถ้าบริษัทฯ จะท าโครงการแบบนี ้คงต้องรอให้เศรษฐกิจดีกว่านี ้เพราะต้องใช้เงินลงทนุค่อนข้างสงู  ส าหรับ
การขยายสาขาใหม่ บริษัทฯ มีการแต่งตัง้คณะอนกุรรมการที่ดแูลในเร่ืองการเปิดสาขาใหม่ และพยายามเปิดให้ได้ตาม
เป้าหมาย  อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตวั ท าให้ห้างสรรพสินค้ามีการชะลอโครงการออกไป 
สง่ผลให้ไม่สามารถเปิดสาขาใหม่ได้ตามเป้าหมาย  โดยการเปิดสาขาใหม่นัน้อาจสง่ผลกระทบต่อสาขาเดิมในบริเวณ
ใกล้เคียงในช่วงแรก  และจะกลบัสูภ่าวะปกติในเวลาตอ่มา  ส าหรับการขยายสาขาในตา่งประเทศนัน้ ยงัอยูใ่นช่วงทดลอง  
โดยในปี 2558 มีการเปิดสาขาเพิ่มในประเทศลาว 2 สาขา ได้แก่ ร้านเอ็ม เค สกีุ ้และร้านมิยาซากิ เทปปันยากิ  และเปิด
ร้านเอ็ม เค สกีุ ้เพิ่ม 1สาขาในประเทศเวียดนาม สง่ผลให้ในประเทศเวียดนามมีสาขาทัง้สิน้ 4 สาขา  

ผู้ ถือหุ้น (นายอดลุย์ บ ารุง) ได้สอบถามเก่ียวกบัการปิดสาขาขาดทนุ  การขายเป็ดในช่วงเทศกาลตรุษจีน และ
การให้บริการสง่ถึงบ้าน 

คณุประวิทย์ ตนัติวศินชยั ได้ชีแ้จ้งว่า บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาปิดสาขา โดยดจูากผลประกอบการ
และกระแสเงินสด  ถ้าสาขาที่มีผลประกอบการขาดทนุ แตย่งัมีกระแสเงินสดเป็นบวก ก็จะยงัไม่ปิดสาขา ส าหรับสาขาที่มี
กระแสเงินสดติดลบนัน้  ทางบริษัทฯ จะด าเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น ต่อรองค่าเช่ากบัผู้ ให้เช่า  จดัท า campaign สง่เสริม
การตลาด เป็นต้น  โดยหากด าเนินมาตรการตา่ง ๆ แล้ว สาขายงัคงมีกระแสเงินสดติดลบอยู ่ ก็จะท าการปิดสาขา  

คณุสมชาย หาญจิตต์เกษม ได้ชีแ้จงวา่  ส าหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนนัน้  ทางบริษัทฯ ได้มีการให้บริการเป็ดไหว้
เจ้า  ซึง่ได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอย่างดี  มีลกูค้าสัง่ซือ้เข้ามาเป็นจ านวนมาก  ในสว่นของการให้บริการสง่ถึงบ้าน
นัน้ ปัจจบุนั บริษัทฯ ให้บริการเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  โดยมียอดขายใกล้เคียงกบัปีที่ผา่นมา 

ผู้ รับมอบฉนัทะ (น.ส.ปียนชุ ปรีเปรมวฒันา) ได้สอบถามถึงผลประกอบการของแบรนด์อื่นๆ วา่เป็นอยา่งไร 
ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ ส าหรับแบรนด์อื่น ๆ นัน้ยงัมีขนาดที่คอ่นข้างเล็กเมื่อเทียบกบัผลประกอบการโดยรวมของ

บริษัทฯ  จึงไมไ่ด้น าตวัเลขมาเปิดเผย 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง  ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบ

รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558 แล้ว 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ สายงานบญัชีและการเงิน 
น าเสนอรายละเอียดตอ่ทีป่ระชมุ 
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 นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
         หนว่ย: ล้านบาท 

  ปี 2557 ปี 2558 

สนิทรัพย์ 14,879 15,122 
หนีส้นิ 2,198 2,124 
รายได้จากการขาย 14,492 14,478 
รายได้รวม 14,957 14,923 
ก าไรส าหรับปี 2,042 1,856 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 2.25 2.04 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น (นางสาวศิริพร ขตัตพงษ์) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามเก่ียวกับส่วน

แบง่ขาดทนุจากการลงทนุในการร่วมค้า 
นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ มีการลงทนุในบริษัทร่วมค้า ได้แก่ บริษัท  พลีนสั แอนด์ 

เอ็ม เค พีทีอี ลิมิเท็ด ซึ่งเป็นธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์  โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50  ปี 2558 บริษัท
ดงักลา่วมีผลการด าเนินงานขาดทนุ ท าให้ต้องรับสว่นแบง่ขาดทนุจากการลงทนุ  โดยสาเหตหุลกัเกิดจากธุรกิจร้านอาหาร
ในสิงคโปร์นัน้ต้องรับภาระค่าเช่าและค่าแรงที่ค่อนข้างสงู   รวมถึงสภาวะการแข่งขนัที่รุนแรง อีกทัง้ภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศสงิคโปร์ที่อยูใ่นภาวะชะลอตวั สง่ผลให้บริษัทดงักลา่วมีผลประกอบการขาดทนุ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558  
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 808,353,879 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2558 
 ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ มีนโยบายในการจา่ยเงินปันผล ดงัตอ่ไปนี ้

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

จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ซึง่ปรากฏวา่ บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตาม
งบการเงินรวมเทา่กบั 1,856 ล้านบาท  นอกจากนี ้บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง สภาพคลอ่งทางการเงินที่สงู และมี
เงินทุนที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 
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กมุภาพนัธ์ 2559 จึงมีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2558 ในอตัราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,726.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 93 ของก าไรสทุธิตามงบ
การเงินรวม โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วเมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.9 บาท เป็นเงิน 
816.37 ล้านบาท ดงันัน้  บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 910.25 ล้านบาท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record Date) และวนัที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผลตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และก าหนดจ่ายเงินปัน
ผล ในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559  

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ตามรายละเอียด

ที่ได้ชีแ้จงข้างต้น 
มติที่ประชุม:    ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 
ตามที่เสนอ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 808,353,879 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับในวาระการเลือกตัง้กรรมการนี ้ จะขอให้มีการลงมติเป็นรายบคุคล และ
ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายลงคะแนนเสยีง ไมว่า่จะ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง  โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน จะ
ถือว่าเห็นด้วย   และเนื่องจากในวาระนี ้มีกรรมการที่เป็นผู้มีสว่นได้เสีย จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่มีสว่นได้เสียออกจาก
ห้องประชมุ 
 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 2559 มีกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 คน ดงันี ้

1.  นายขตัิยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

2.  นายอรรถพล ชดช้อย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

3.  นายสจิุนต์ ชมุพลกาญจนา กรรมการ 
4.  นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการ (บญัชีและการเงิน) 

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บริษัทฯ 
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ทัง้นี ้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทัง้ได้พิจารณา
คณุสมบตัิเป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบ และผลการปฏิบตัิหน้าที่ในระยะเวลาที่ผ่านมาแล้ว จึงมีมติเห็นสมควร
เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ให้เลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 คน คือ   นาย
ขตัิยา ไกรกาญจน์  นายอรรถพล ชดช้อย  นายสจิุนต์ ชุมพลกาญจนา  และนายประวิทย์ ตนัติวศินชยั กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการของบริษัทฯ ตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้นาย    
ขตัิยา ไกรกาญจน์  นายอรรถพล ชดช้อย  นายสจิุนต์ ชุมพลกาญจนา  และนายประวิทย์ ตนัติวศินชยั กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยได้ลงมติเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

1. นายขตัิยา ไกรกาญจน์   กรรมการอิสระและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

เห็นด้วย 808,338,979 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9979 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 16,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0020 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

2. นายอรรถพล ชดช้อย   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 

เห็นด้วย 808,338,979 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9979 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 16,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0020 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

3. นายสจิุนต์ ชมุพลกาญจนา กรรมการ 
เห็นด้วย 808,339,579 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9980 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 15,700 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0019 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

4. นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ (บญัชีและการเงิน) 
เห็นด้วย 808,339,579 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9980 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 15,700 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0019 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการได้ยดึหลกัเกณฑ์และแนวทางในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2558 ที่ผา่นมาดงันีค้ือ   
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1. คา่ตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
แตล่ะคน  นอกจากนี ้ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในระดบัที่ใกล้เคียงกบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท
อื่นท่ีมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และมีขนาดของธุรกิจที่ใกล้เคียงกนั 

2. ค่าตอบแทนที่จ่ายตามผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัทฯ เช่น โบนัสกรรมการ ควรเช่ือมโยงกับ
คา่ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปเงินปันผล  

3. กรรมการที่เป็นผู้ บริหารของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้ บริหารเท่านัน้ จะไม่ได้รับ
คา่ตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

4. มีการทบทวนถึงความเหมาะสมของคา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทกุปี 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 

และโบนสักรรมการประจ าปี 2558 และได้เสนอค าแนะน าดงันี ้
1. ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบนัมีความเหมาะสมแล้ว จึงไม่

ควรมีการเปลีย่นแปลงใดๆ 

2. ส าหรับโบนสักรรมการประจ าปี 2558 ควรเปลีย่นแปลงตามสดัสว่นการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2558 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอตอ่ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการส าหรับปี 2559 และโบนสักรรมการประจ าปี 2558 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

พิจารณาคา่ตอบแทน ดงันี ้

เงินโบนสักรรมการ                                                                     (หนว่ย: บาท) 
ต าแหน่ง ประจ าปี 2558 ประจ าปี 2557 เปลี่ยนแปลงจากปี 2557 

ประธานกรรมการ 890,000 843,750 46,250 

กรรมการ 593,000 562,500 30,500 

คา่ตอบแทนทีจ่่ายเป็นรายเดือน                         (หนว่ย: บาท) 
ต าแหน่ง ปี 2559 ปี 2558 เปลี่ยนแปลงจากปี 2558 

ประธานกรรมการ 37,500 37,500 - 

กรรมการ 25,000 25,000 - 

คา่เบีย้ประชมุทีจ่่ายเป็นรายครัง้ตอ่การประชมุส าหรับคณะกรรมการชดุยอ่ย                     (หนว่ย: บาท) 
ต าแหน่ง ปี 2559 ปี 2558 เปลี่ยนแปลงจากปี 2558 

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

เห็นด้วย 808,357,379 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับปี 2559 
 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 2559  ในการคัดเลือกผู้ สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและค่าสอบบัญชีที่
สมเหตสุมผลของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2559 แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2559 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 2559 ส าหรับบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินรวม 2,710,000 บาท โดยค่าสอบ
บญัชีที่เสนอเพิ่มขึน้จ านวน 325,000 บาท จากปี 2558  ทัง้นี ้เนื่องจากมีการจดัตัง้บริษัทย่อยเพิ่มขึน้อีก 1 บริษัท ได้แก่ 
บริษัท อินเตอร์ เนชัน่แนล ฟู้ ด ซพัพลาย ในเดือนกนัยายน 2558 

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

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2559 ตาม

รายละเอียดที่เสนอข้างต้น 
มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย 790,227,081 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.7565 

ไมเ่ห็นด้วย 18,135,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.2434 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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 าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้”  โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมลว่งหน้า ซึ่ง
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ไมม่ีผู้ เสนอเร่ืองอื่นใดเป็นระเบียบวาระ  ดงันัน้จะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไม่มีการลง
มติใด ๆ ในวาระนี ้

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ตอ่บริษัท และกลา่วปิดการประชมุ 
ปิดการประชมุ เวลา 15.45 น. 
 
     ลงช่ือ…………………………………ประธานท่ีประชมุ 
        (นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน) 
 
 


