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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 

ของ 
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 
ประชุมเมื่อวนัที่ 22 เมษำยน 2559 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 (GH 203) ชัน้ 2 ศูนย์นิทรรศกำร

และกำรประชมุไบเทค กรุงเทพฯ  

นำยฤทธ์ิ ธีระโกเมน ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชมุ   

ประธำนฯ กลำ่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบว่ำ มีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จ ำนวน 144 รำย และโดยกำรมอบฉนัทะ จ ำนวน 274 รำย รวมทัง้สิน้ 418 
รำย ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 804,697,616 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.4041 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่ง
เกินกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ประธำนฯ 
จึงกลำ่วเปิดประชมุ 

ทัง้นี ้ก่อนเข้ำสู่วำระกำรประชุม ประธำนฯ ได้กลำ่วแนะน ำกรรมกำร ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษำกฎหมำย ที่เข้ำ
ร่วมประชมุ ดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นำยฤทธ์ิ   ธีระโกเมน ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
2. นำยสมชำย  หำญจิตต์เกษม กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏิบตัิกำร 
3. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
4. นำงวิไล  ฉทัทนัต์รัศม ี กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
5. นำยอรรถพล  ชดช้อย กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำล  

สรรหำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
6. ดร.ขตัิยำ  ไกรกำญจน์ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และ

พิจำรณำคำ่ตอบแทน 
7. นำยทนง  โชติสรยทุธ์ กรรมกำรอิสระ 
8. นำยสมชำย  พิพิธวจิิตรกร กรรมกำรและกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำ

คำ่ตอบแทน 
9. นำยประวิทย์  ตนัติวศินชยั กรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิกำร (บญัชีและกำรเงิน) และ 

เลขำนกุำรบริษัทฯ 
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นำยสจิุนต์ ชมุพลกำญจนำ กรรมกำร 

ผู้สอบบัญช ี
1. นำงสำวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
2. นำยเจษฎำ  เจตนำเจริญชยั                บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

เอกสำรแนบ 1 
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ที่ปรึกษากฏหมาย 
นำยบญัชำ  เดชอดุม บริษัท นกักฎหมำยกรุงเทพ จ ำกดั 
 
ก่อนที่จะให้ที่ประชมุพิจำรณำรำยละเอียดในแตล่ะวำระ ประธำนฯ ได้ชีแ้จงวิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน ในแตล่ะ

วำระ ดงันี ้
1. กำรออกเสียงลงคะแนน จะนบั 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกบั 1  เสียง  และผู้ ถือหุ้น 1 รำย สำมำรถออกเสียง

ในแตล่ะวำระวำ่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง เพียงทำงใดทำงหนึง่เทำ่นัน้ จะไม่สำมำรถแบง่แยก
จ ำนวนหุ้นเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉันทะจำกผู้ลงทนุต่ำงประเทศที่แต่งตัง้คสั
โตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น 

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

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

4. ส ำหรับวำระที่ 5 กำรเลือกตัง้กรรมกำร จะด ำเนินไปเป็นรำยบคุคล ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยลงคะแนนเสยีง ไม่
วำ่จะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และสง่มอบบตัรลงคะแนนเสียงให้เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ เพื่อ
นบัคะแนนเสยีง ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน จะถือวำ่ เห็นด้วย 

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

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

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำบริษัทฯ ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 เมื่อวนัที่ 24 

เมษำยน 2558 ส่งให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ท ำกำรจัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธำนฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 เมื่อวนัที่ 24 
เมษำยน 2558 
มติที่ประชุม:    ที่ประชมุพิจำรณำแล้ว และลงมติด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2558 เมื่อวนัท่ี 24 เมษำยน 2558 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 804,748,024 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 



9 
 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ าปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 ประธำนฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวำ่ คณะกรรมกำรได้จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวำคม 2558 ตำมรำยละเอียดในรำยงำนประจ ำปี 2558 ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว 
จึงขอสรุปภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนดงันี ้

ในปี 2558 แม้วำ่เศรษฐกิจไทย (GDP) ขยำยตวัได้ร้อยละประมำณ 2.8 เปรียบเทียบกบักำรขยำยตวัร้อยละ 0.9 
ในปีก่อน แต่ปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรงยงัมีอย่ำงต่อเนื่องจำกปีก่อน ปัจจัยลบที่
ส ำคญั คือ ก ำลงัซือ้ของผู้บริโภคที่ยงัมีควำมอ่อนแออนัเนื่องจำกหนีภ้ำคครัวเรือนที่ยงัอยู่ในระดบัสงู ปัญหำภยัแล้ง และ
รำคำสินค้ำพืชไร่ที่ตกต ่ำ ภำยใต้สถำนกำรณ์ก ำลงัซือ้ของผู้ บริโภคที่อ่อนแอตำมที่กล่ำวมำนัน้ กำรแข่งขันในธุรกิจ
ภตัตำคำรยิ่งทวีควำมรุนแรงมำกขึน้ โดยเฉพำะกำรแขง่ขนัด้ำนรำคำด้วยวธีิกำรโฆษณำและสง่เสริมกำรขำยที่เข้มข้นยิ่งขึน้ 
รวมทัง้กำรลดรำคำขำยอย่ำงมีนยัส ำคญั  ซึ่งหำกยอดขำยไม่ได้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่คำดกำรณ์ไว้ก็จะสง่ผลกระทบใน
เชิงลบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนในที่สดุ 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปี 2558 ก็ได้รับผลกระทบในเชิงลบจำกปัจจัยลบตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น  
ซึง่ปัจจยัเหลำ่นีเ้ป็นปัจจยัภำยนอกที่อยู่เหนือกำรควบคมุของบริษัทฯ  เพื่อลดผลกระทบจำกปัจจยัลบดงักลำ่ว บริษัทฯ จึง
ได้ด ำเนินมำตรกำรท่ีเน้นหนกัไปทำงด้ำนกำรควบคมุต้นทนุและคำ่ใช้จ่ำยอยำ่งใกล้ชิดและเข้มงวดยิ่งขึน้ โดยเฉพำะต้นทนุ
และคำ่ใช้จ่ำยที่บริษัทฯ สำมำรถควบคมุได้และมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั เช่น ต้นทนุ
วตัถดุิบ คำ่ใช้จ่ำยพนกังำน เป็นต้น  นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยงัได้มีกำรควบคมุงบประมำณคำ่ใช้จ่ำยด้ำนโฆษณำและสง่เสริม
กำรขำยอย่ำงใกล้ชิดเช่นเดียวกนัเพื่อให้มัน่ใจว่ำงบโฆษณำและสง่เสริมกำรขำย รวมทัง้งบกำรจดั campaign ต่ำงๆ เพื่อ
กระตุ้นยอดขำยที่เสนอขออนมุตัินัน้มีควำมเป็นไปได้สงูที่จะได้ผลตำมเป้ำหมำยที่ตัง้ไว้  กำรด ำเนินมำตรกำรเหลำ่นีน้บัว่ำ
เป็นท่ีนำ่พอใจในระดบัหนึง่  โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรเท่ำกบั 14,478 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี
ก่อนเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.1 และมีรำยได้รวมเท่ำกับ 14,923 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 0.2  ซึ่งส่วนใหญ่
เนื่องจำกรำยได้ดอกเบีย้ที่ลดลง  สว่นก ำไรสทุธิของบริษัทฯ ส ำหรับปี 2558 นัน้เท่ำกบั 1,856 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน
คิดเป็นร้อยละ 9.1 ซึ่งสว่นใหญ่เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยคงที่ที่เพิ่มสงูขึน้ ได้แก่ ค่ำเช่ำ และค่ำเสื่อมรำคำทรัพย์สินถำวรและค่ำ
ตดัจ ำหนำ่ย ในขณะท่ีรำยได้ไมไ่ด้ขยำยตวั 

แม้วำ่กำรด ำเนินธุรกิจภตัตำคำรต้องเผชิญกบัควำมเสีย่งที่สงูขึน้ในปี 2558 อนัเนื่องจำกปัจจยัลบและกำรแขง่ขนั
ที่รุนแรงมำกขึน้ตำมที่กลำ่วข้ำงต้น แต่บริษัทฯ ก็ยงัมีกำรขยำยสำขำอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อกำรเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยำว 
โดยได้เปิดสำขำใหม่รวมทัง้สิน้ 41 สำขำ แบ่งเป็น ร้ำนเอ็มเค สกีุ ้16 สำขำ ร้ำนยำโยอิ 12 สำขำ ร้ำนมิยำซำกิ 10 สำขำ  
ร้ำนเลอ สยำม 1 สำขำ และร้ำนเลอ เพอทิท 2 สำขำ ส่งผลให้ ณ สิน้ปี 2558 บริษัทฯ มีจ ำนวนสำขำทัง้สิน้ 636 สำขำ 
แบง่เป็น สำขำในประเทศ 592 สำขำ และสำขำตำ่งประเทศอีก 44 สำขำ 

จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น โดยมีสำระส ำคญัสรุปได้ดงันี  ้
ผู้ รับมอบฉนัทะ (นำยบญุประสทิธ์ิ โรจนพฤกษ์) ได้สอบถำมถึงวตัถปุระสงค์ในกำรกำรจดัตัง้บริษัทย่อยแหง่ใหม ่

ได้แก่ บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ ด ซพัพลำย จ ำกดั (IFS)  รวมถึงยอดขำยสำขำเดิมที่มีกำรปรับตวัลดลง  ควำมคืบหน้ำ
ของกำรควบรวมกิจกำร  และกำรบริหำรจดักำรคำ่เช่ำ 
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ประธำนฯ ได้ชีแ้จงวำ่ บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ ด ซพัพลำย จ ำกดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อผลติ
สนิค้ำบำงชนิดที่สำมำรถน ำเคร่ืองจกัรมำช่วยในกำรผลติ เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสทิธิภำพในกำรผลิต และลดต้นทนุกำรผลิต  
อีกทัง้บริษัทดังกล่ำวยังได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำก BOI   ส ำหรับยอดขำยสำขำเดิมที่มีกำรปรับตัวลดลงอย่ำง
ต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ เป็นผลมำจำกสภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัและก ำลงัซือ้ของผู้บริโภคที่ปรับตวัลดลง  โดย
คำดวำ่ยอดขำยสำขำเดิมในปี 2559 นำ่จะปรับตวัดีขึน้  สว่นควำมคืบหน้ำของกำรควบรวมกิจกำรนัน้  ทำงบริษัทฯ ยงัคง
มองหำโอกำสทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง  ส ำหรับกำรบริหำรจดักำรค่ำเช่ำ  บริษัทฯ มีกำรเจรจำต่อรองค่ำเช่ำกบัผู้ ให้เช่ำใน
หลำย ๆ ท่ี  อย่ำงไรก็ตำม  เนื่องจำกบริษัทฯ ท ำสญัญำเช่ำระยะยำวกบัผู้ ให้เช่ำ ดงันัน้จึงค่อนข้ำงมีควำมยำกล ำบำกใน
กำรตอ่รองคำ่เช่ำกบัทำงผู้ให้เช่ำ   

ผู้ รับมอบฉันทะ (น.ส.ปียนุช ปรีเปรมวฒันำ) ได้สอบถำมถึงกำรน ำ tablet เข้ำมำทดแทนพนกังำน มีผลต่อกำร
ควบคมุคำ่ใช้จ่ำยอยำ่งไรบ้ำง 

คณุสมชำย หำญจิตต์เกษม ได้ชีแ้จงวำ่  บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรน ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ำมำช่วยในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน  ส ำหรับอุปกรณ์ tablet นัน้ บริษัทฯ ได้เร่ิมน ำมำทดลองใช้เมื่อ 3 ปีที่
แล้ว ซึ่งท ำให้สำมำรถลดจ ำนวนพนกังำนลงได้  รวมทัง้ในช่วงวนัหยดุที่มีลกูค้ำมำใช้บริกำรคอ่นข้ำงมำก อปุกรณ์ดงักลำ่ว
ก็จะช่วยให้กำรบริกำรดีขึน้ 

ผู้ ถือหุ้น (นำยกวิน เต็มไตรรัตน์) ได้สอบถำมถึงโครงกำร London Street วำ่ประสบควำมส ำเร็จตำมที่คำดหวงัไว้
หรือไม่  และในอนำคตจะมีโครงกำรแบบนีอ้ีกหรือไม่  กำรขยำยสำขำในปี 2558 เป็นไปตำมแผนที่ตัง้ไว้หรือไม่  และกำร
ขยำยสำขำใหมม่ีผลกระทบตอ่สำขำเดิมหรือไม ่ รวมถึงควำมคืบหน้ำของกำรขยำยสำขำในตำ่งประเทศ 

ประธำนฯ ได้ชีแ้จงว่ำ ส ำหรับโครงกำร London Street นัน้ มียอดขำยต ่ำกว่ำที่ประมำณกำรไว้  แต่ไม่มีผล
ขำดทนุ   โดยถ้ำบริษัทฯ จะท ำโครงกำรแบบนี ้คงต้องรอให้เศรษฐกิจดีกว่ำนี ้เพรำะต้องใช้เงินลงทนุค่อนข้ำงสงู  ส ำหรับ
กำรขยำยสำขำใหม่ บริษัทฯ มีกำรแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรที่ดแูลในเร่ืองกำรเปิดสำขำใหม่ และพยำยำมเปิดให้ได้ตำม
เป้ำหมำย  อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2558 เนื่องจำกเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ท ำให้ห้ำงสรรพสินค้ำมีกำรชะลอโครงกำรออกไป 
สง่ผลให้ไม่สำมำรถเปิดสำขำใหม่ได้ตำมเป้ำหมำย  โดยกำรเปิดสำขำใหม่นัน้อำจส่งผลกระทบต่อสำขำเดิมในบริเวณ
ใกล้เคียงในช่วงแรก  และจะกลบัสูภ่ำวะปกติในเวลำตอ่มำ  ส ำหรับกำรขยำยสำขำในตำ่งประเทศนัน้ ยงัอยูใ่นช่วงทดลอง  
โดยในปี 2558 มีกำรเปิดสำขำเพิ่มในประเทศลำว 2 สำขำ ได้แก่ ร้ำนเอ็ม เค สกีุ ้และร้ำนมิยำซำกิ เทปปันยำกิ  และเปิด
ร้ำนเอ็ม เค สกีุ ้เพิ่ม 1 สำขำในประเทศเวียดนำม สง่ผลให้ในประเทศเวียดนำมมีสำขำทัง้สิน้ 4 สำขำ  

ผู้ ถือหุ้น (นำยอดลุย์ บ ำรุง) ได้สอบถำมเก่ียวกบักำรปิดสำขำขำดทุน  กำรขำยเป็ดในช่วงเทศกำลตรุษจีน และ
กำรให้บริกำรสง่ถึงบ้ำน 

คณุประวิทย์ ตนัติวศินชยั ได้ชีแ้จ้งว่ำ บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์ในกำรพิจำรณำปิดสำขำ โดยดจูำกผลประกอบกำร
และกระแสเงินสด  ถ้ำสำขำที่มีผลประกอบกำรขำดทนุ แต่ยงัมีกระแสเงินสดเป็นบวก ก็จะยงัไมปิ่ดสำขำ ส ำหรับสำขำที่มี
กระแสเงินสดติดลบนัน้  ทำงบริษัทฯ จะด ำเนินมำตรกำรตำ่ง ๆ เช่น ต่อรองค่ำเช่ำกบัผู้ ให้เช่ำ  จดัท ำ campaign สง่เสริม
กำรตลำด เป็นต้น  โดยหำกด ำเนินมำตรกำรตำ่ง ๆ แล้ว สำขำยงัคงมีกระแสเงินสดติดลบอยู ่ ก็จะท ำกำรปิดสำขำ  

คณุสมชำย หำญจิตต์เกษม ได้ชีแ้จงว่ำ  ส ำหรับช่วงเทศกำลตรุษจีนนัน้  ทำงบริษัทฯ ได้มีกำรให้บริกำรเป็ดไหว้
เจ้ำ  ซึ่งได้รับกำรตอบรับจำกลกูค้ำเป็นอย่ำงดี  มีลกูค้ำสัง่ซือ้เข้ำมำเป็นจ ำนวนมำก  ในสว่นของกำรให้บริกำรสง่ถึงบ้ำน
นัน้ ปัจจบุนั บริษัทฯ ให้บริกำรเฉพำะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  โดยมียอดขำยใกล้เคียงกบัปีที่ผำ่นมำ 

ผู้ รับมอบฉนัทะ (น.ส.ปียนชุ ปรีเปรมวฒันำ) ได้สอบถำมถึงผลประกอบกำรของแบรนด์อื่นๆ วำ่เป็นอยำ่งไร 
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ประธำนฯ ได้ชีแ้จงว่ำ ส ำหรับแบรนด์อื่น ๆ นัน้ยงัมีขนำดที่คอ่นข้ำงเล็กเมื่อเทียบกบัผลประกอบกำรโดยรวมของ
บริษัทฯ  จึงไมไ่ด้น ำตวัเลขมำเปิดเผย 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
เนื่องจำกวำระนีเ้ป็นวำระเพื่อทรำบ ผู้ ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง  ประธำนฯ สรุปว่ำที่ประชุมได้รับทรำบ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2558 แล้ว 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้นำยประวิทย์ ตนัติวศินชัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิกำร สำยงำนบญัชีและกำรเงิน 
น ำเสนอรำยละเอียดตอ่ที่ประชมุ 
 นำยประวิทย์ ตนัติวศินชยั ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทฯ ได้จดัท ำงบกำรเงิน ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 
2558 ซึ่งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำกผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด และได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
         หนว่ย: ล้ำนบำท 

  ปี 2557 ปี 2558 

สนิทรัพย์ 14,879 15,122 
หนีส้นิ 2,198 2,124 
รำยได้จำกกำรขำย 14,492 14,478 
รำยได้รวม 14,957 14,923 
ก ำไรส ำหรับปี 2,042 1,856 
ก ำไรตอ่หุ้น (บำท/หุ้น) 2.25 2.04 

 จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
อำสำพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น (นำงสำวศิริพร ขตัตพงษ์) จำกสมำคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถำมเก่ียวกับส่วน

แบง่ขำดทนุจำกกำรลงทนุในกำรร่วมค้ำ 
นำยประวิทย์ ตนัติวศินชยั ชีแ้จงตอ่ที่ประชุมว่ำ บริษัทฯ มีกำรลงทนุในบริษัทร่วมค้ำ ได้แก่ บริษัท  พลนีสั แอนด์ 

เอ็ม เค พีทีอี ลิมิเท็ด ซึ่งเป็นธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศสิงคโปร์  โดยมีสดัส่วนกำรถือหุ้ นร้อยละ 50  ปี 2558 บริษัท
ดงักลำ่วมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทนุ ท ำให้ต้องรับสว่นแบ่งขำดทนุจำกกำรลงทนุ  โดยสำเหตหุลกัเกิดจำกธุรกิจร้ำนอำหำร
ในสิงคโปร์นัน้ต้องรับภำระค่ำเช่ำและค่ำแรงที่ค่อนข้ำงสงู   รวมถึงสภำวะกำรแข่งขนัที่รุนแรง อีกทัง้ภำวะเศรษฐกิจของ
ประเทศสงิคโปร์ที่อยูใ่นภำวะชะลอตวั สง่ผลให้บริษัทดงักลำ่วมีผลประกอบกำรขำดทนุ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบกำรเงินส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558  
โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 808,353,879 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

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

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2558 
 ประธำนฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวำ่ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจำ่ยเงินปันผล ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยจะจ่ำยเงินปันผลไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิภำยหลงักำรหกัภำษีเงินได้นิตบิคุคล
และกำรจดัสรรทนุส ำรองตำมกฎหมำย โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมเป็นส ำคญั อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯและบริษัทย่อย
อำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลในอัตรำที่น้อยกว่ำอัตรำที่ก ำหนดข้ำงต้น หรืองดจ่ำยเงินปันผล โดยขึน้อยู่กับภำวะทำง
เศรษฐกิจ ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคลอ่งของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย และควำมจ ำเป็นในกำรใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนในกำรบริหำรกิจกำรและกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

จำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  ซึง่ปรำกฏวำ่ บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิตำม
งบกำรเงินรวมเท่ำกบั 1,856 ล้ำนบำท  นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีฐำนะกำรเงินที่แข็งแกร่ง สภำพคลอ่งทำงกำรเงินท่ีสงู และมี
เงินทุนที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนกำรขยำยธุรกิจในอนำคต ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 25 
กมุภำพนัธ์ 2559 จึงมีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
2558 ในอตัรำหุ้นละ 1.90 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,726.62 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 93 ของก ำไรสทุธิตำมงบ
กำรเงินรวม โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลไปแล้วเมื่อวนัท่ี 8 กนัยำยน 2558 ในอตัรำหุ้นละ 0.9 บำท เป็นเงิน 
816.37 ล้ำนบำท ดงันัน้  บริษัทฯ จะจ่ำยเงินปันผลงวดสดุท้ำยในอตัรำหุ้นละ 1.00 บำท เป็นเงิน 910.25 ล้ำนบำท 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดให้วนัที่ 3 พฤษภำคม 2559 เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record Date) และวนัที่ 4 พฤษภำคม 2559 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผลตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และก ำหนดจ่ำยเงินปัน
ผล ในวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2559  

จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2558 ตำมรำยละเอียด

ที่ได้ชีแ้จงข้ำงต้น 
มติที่ประชุม:    ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิกำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2558 
ตำมที่เสนอ  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

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 
 ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ส ำหรับในวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำรนี ้ จะขอให้มีกำรลงมติเป็นรำยบุคคล และ
ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยลงคะแนนเสยีง ไมว่ำ่จะ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง  โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน จะ
ถือว่ำเห็นด้วย   และเนื่องจำกในวำระนี ้มีกรรมกำรที่เป็นผู้มีสว่นได้เสีย จึงได้เรียนเชิญกรรมกำรที่มีสว่นได้เสียออกจำก
ห้องประชมุ 
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 ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชมุว่ำ ตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ก ำหนดว่ำ ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี
ทกุครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหนง่อยำ่งน้อยจ ำนวนหนึง่ในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด  โดยให้กรรมกำรท่ีอยู่
ในต ำแหนง่นำนท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่  กรรมกำรผู้ซึ่งออกจำกต ำแหนง่ไปนัน้ อำจจะเลอืกเข้ำรับต ำแหนง่อีกก็ได้  
ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 มีกรรมกำรท่ีต้องพ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระจ ำนวน 4 คน ดงันี ้

1.  นำยขตัิยำ ไกรกำญจน์ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และ
พิจำรณำคำ่ตอบแทน 

2.  นำยอรรถพล ชดช้อย กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ 
และพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

3.  นำยสจิุนต์ ชมุพลกำญจนำ กรรมกำร 
4.  นำยประวิทย์ ตนัติวศินชยั กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏิบตัิกำร (บญัชีและกำรเงิน) 

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรำยช่ือบุคคลที่เห็นว่ำมีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อรับกำรพิจำรณำ
เลือกตัง้เป็นกรรมกำร อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอรำยช่ือบคุคลใดเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของ
บริษัทฯ 

ทัง้นี ้ คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียได้ปรึกษำหำรือกันอย่ำงกว้ำงขวำง รวมทัง้ได้พิจำรณำ
คณุสมบตัิเป็นรำยบคุคลอย่ำงละเอียดรอบคอบ และผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ในระยะเวลำที่ผ่ำนมำแล้ว จึงมีมติเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 ให้เลือกตัง้กรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระทัง้ 4 คน คือ   นำย
ขตัิยำ ไกรกำญจน์  นำยอรรถพล ชดช้อย  นำยสจิุนต์ ชุมพลกำญจนำ  และนำยประวิทย์ ตนัติวศินชัย กลบัเข้ำด ำรง
ต ำแหนง่เป็นกรรมกำรตอ่ไปอีกวำระหนึง่ 

จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิกำรแตง่ตัง้กรรมกำรของบริษัทฯ ตำมที่เสนอ 

มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ นำย    
ขตัิยำ ไกรกำญจน์  นำยอรรถพล ชดช้อย  นำยสจิุนต์ ชุมพลกำญจนำ  และนำยประวิทย์ ตนัติวศินชัย กลบัเข้ำด ำรง
ต ำแหนง่เป็นกรรมกำรตอ่ไปอีกวำระหนึง่ โดยได้ลงมติเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล ดงันี ้

1. นำยขตัิยำ ไกรกำญจน์   กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ  
และพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

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. นำยอรรถพล ชดช้อย   กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
สรรหำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

เห็นด้วย 808,338,979 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9979 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 16,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0020 
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บตัรเสยี 0 เสยีง   
3. นำยสจิุนต์ ชมุพลกำญจนำ กรรมกำร 

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. นำยประวิทย์ ตนัติวศินชยั กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิกำร (บญัชีและกำรเงิน) 
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 
 ประธำนฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวำ่ คณะกรรมกำรได้ยึดหลกัเกณฑ์และแนวทำงในกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร
ส ำหรับปี 2558 ที่ผำ่นมำดงันีค้ือ   

1. คำ่ตอบแทนกรรมกำรควรมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกบัภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
แต่ละคน  นอกจำกนี ้ค่ำตอบแทนกรรมกำรควรอยู่ในระดบัที่ใกล้เคียงกบัค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัท
อื่นท่ีมีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และมีขนำดของธุรกิจที่ใกล้เคียงกนั 

2. ค่ำตอบแทนที่จ่ำยตำมผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของบริษัทฯ เช่น โบนัสกรรมกำร ควรเช่ือมโยงกับ
คำ่ตอบแทนที่จ่ำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปเงินปันผล  

3. กรรมกำรที่ เป็นผู้ บริหำรของบริษัทฯ จะได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะของผู้ บริหำรเท่ำนัน้ จะไม่ได้รับ
คำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรของบริษัทฯ แตอ่ยำ่งใด 

4. มีกำรทบทวนถึงควำมเหมำะสมของคำ่ตอบแทนกรรมกำรเป็นประจ ำทกุปี 
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2559 

และโบนสักรรมกำรประจ ำปี 2558 และได้เสนอค ำแนะน ำดงันี ้
1. ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและกรรมกำรของคณะกรรมกำรชุดย่อยในปัจจุบนัมีควำมเหมำะสมแล้ว จึงไม่

ควรมีกำรเปลีย่นแปลงใดๆ 

2. ส ำหรับโบนสักรรมกำรประจ ำปี 2558 ควรเปลี่ยนแปลงตำมสดัสว่นกำรเปลีย่นแปลงของกำรจ่ำยเงินปันผล

ประจ ำปี 2558 

คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยคำ่ตอบแทน

กรรมกำรส ำหรับปี 2559 และโบนสักรรมกำรประจ ำปี 2558 ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และ

พิจำรณำคำ่ตอบแทน ดงันี ้
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เงินโบนสักรรมกำร                                                                     (หนว่ย: บำท) 
ต าแหน่ง ประจ าปี 2558 ประจ าปี 2557 เปลี่ยนแปลงจากปี 2557 

ประธำนกรรมกำร 890,000 843,750 46,250 

กรรมกำร 593,000 562,500 30,500 

คำ่ตอบแทนทีจ่่ำยเป็นรำยเดือน                         (หนว่ย: บำท) 
ต าแหน่ง ปี 2559 ปี 2558 เปลี่ยนแปลงจากปี 2558 

ประธำนกรรมกำร 37,500 37,500 - 

กรรมกำร 25,000 25,000 - 

คำ่เบีย้ประชมุทีจ่่ำยเป็นรำยครัง้ตอ่กำรประชมุส ำหรับคณะกรรมกำรชดุยอ่ย                     (หนว่ย: บำท) 
ต าแหน่ง ปี 2559 ปี 2558 เปลี่ยนแปลงจากปี 2558 

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:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุ โดย
มีรำยละเอียด 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 
 เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งก ำหนดให้ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี และก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี ทัง้นี ้ในกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี จะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคน
เดิมอีกก็ได้  ดงันัน้  ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีในครัง้นี ้จึงต้องมีกำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงิน
ค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2559  ในกำรคัดเลือกผู้ สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมำะสมและค่ำสอบบัญชีที่
สมเหตสุมผลของบริษัทฯ ประจ ำปี 2559 นัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2559 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 
2559 ดงัมีรำยนำมตอ่ไปนี ้

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

และก ำหนดคำ่สอบบญัชีส ำหรับปี 2559 ส ำหรับบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นจ ำนวนเงินรวม 2,710,000 บำท โดยคำ่สอบ
บญัชีที่เสนอเพิ่มขึน้จ ำนวน 325,000 บำท จำกปี 2558  ทัง้นี ้เนื่องจำกมีกำรจดัตัง้บริษัทย่อยเพิ่มขึน้อีก 1 บริษัท ได้แก่ 
บริษัท อินเตอร์ เนชัน่แนล ฟู้ ด ซพัพลำย ในเดือนกนัยำยน 2558 

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

จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีส ำหรับปี 2559 ตำม

รำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น 
มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่สอบบญัชีส ำหรับปี 2559 โดยมีรำยละเอียด 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 
ประธำนฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวำ่ ตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 105 ได้ระบไุว้วำ่ “ผู้ ถือ

หุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเร่ืองอื่น
นอกจำกที่ก ำหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้”  โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชมุลว่งหน้ำ ซึ่ง
ไมม่ีผู้ เสนอเร่ืองอื่นใดเป็นระเบียบวำระ  ดงันัน้จะไมม่ีกำรน ำเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิและจะไมม่ีกำรลง
มติใด ๆ ในวำระนี ้

จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ประธำนฯ กลำ่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่สละเวลำมำร่วมกำรประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่ำง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง

ตอ่บริษัท และกลำ่วปิดกำรประชมุ 
ปิดกำรประชมุ เวลำ 15.45 น. 
 

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

       (นำยฤทธ์ิ ธีระโกเมน) 


