
 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
ของ 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 (GH 203) ชัน้ 2 ศูนย์นิทรรศการ
และการประชมุไบเทค กรุงเทพฯ  

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชมุ   
ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุม

ทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 105 ราย และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 697 ราย รวมทัง้สิน้ 802 
ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 812,433,640 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.2238 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่ง
เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ประธานฯ 
จึงกลา่วเปิดประชมุ 

ทัง้นี ้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะน ากรรมการ ทีมผู้บริหาร ผู้ สอบบัญชี และที่ปรึกษา
กฎหมาย ที่เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายฤทธ์ิ   ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายสมชาย  หาญจิตต์เกษม กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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 
10. นายสจิุนต์ ชมุพลกาญจนา กรรมการอิสระ 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
-ไมม่ี- 
ผู้สอบบัญช ี
1. นางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. นายเจษฎา  เจตนาเจริญชยั                บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ที่ปรึกษากฏหมาย ท าหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 
นางมนญัญา  ฐิตินนัทวรรณ บริษัท นกักฎหมายกรุงเทพ จ ากดั 
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นอกจากนี ้ประธานฯ ได้กลา่วแนะน านายนที นาคธนสกุาญจน์ อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นจากสมาคมสง่เสริมผู้
ลงทนุไทยซึง่เข้าร่วมการประชมุในครัง้นี ้

ก่อนที่จะให้ที่ประชมุพิจารณารายละเอียดในแตล่ะวาระ ประธานฯ ได้ชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน ในแตล่ะ
วาระ ดงันี ้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะนบั 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1  เสียง  และผู้ ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียง
ในแตล่ะวาระวา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง เพียงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้ จะไม่สามารถแบง่แยก
จ านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ลงทนุต่างประเทศที่แต่งตัง้คสั
โตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

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

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

4. ส าหรับวาระที่  5 การเลือกตัง้กรรมการ จะด าเนินไปเป็นรายบคุคล ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายลงคะแนนเสยีง ไม่
วา่จะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และสง่มอบบตัรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อ
นบัคะแนนเสยีง ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน จะถือวา่ เห็นด้วย 

5. ผู้มาประชมุที่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสอืมอบฉนัทะ ใช้หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสยีงเช่นเดียวกบัผู้ ถือ
หุ้น ยกเว้นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ลว่งหน้าแล้ว ไม่ต้องลงคะแนน
เสยีงอีก เนื่องจากบริษัทฯ ได้บนัทกึคะแนนเสยีงตามที่ผู้ ถือหุ้นก าหนดไว้แล้ว 

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

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 26 

เมษายน 2560 ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด  
รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ท าการจัดส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 26 
เมษายน 2560 
มติที่ประชุม:    ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และลงมติด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 813,206,740 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ าปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมชาย หาญจิตต์เกษม กรรมการและรองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นายสมชาย หาญจิตต์เกษม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว จึงขอสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานดงันี ้

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2560 ที่ผ่านมาประสบความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจอีกปีหนึ่ง   ซึ่ง
สอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ที่มีการขยายตวัในอตัราที่ดีขึน้กว่าปีก่อน โดย GDP growth ของปี 2560 เท่ากับ 
3.9% ซึง่เติบโตสงูกวา่ปี 2559 ที่ 3.3%   โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการเทา่กบั 16,073 ล้านบาท  
เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.1 จากปีก่อน ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง  และรายได้จากการขายของสาขา
เดิม (Same-Store Sales) ทัง้แบรนด์เอ็มเค สกีุ ้และแบรนด์อาหารญ่ีปุ่ นยาโยอิที่เพิ่มขึน้   

สว่นก าไรสทุธิส าหรับปี 2560 ก็ได้เพิ่มขึน้จาก 2,100 ล้านบาท เป็น 2,425 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ15.5 
จากปีก่อน ซึ่งเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ที่สงูกว่าอตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายและบริการ  ทัง้นีเ้ป็นผลจากการ
เพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายและบริการ  และการควบคมุต้นทนุและคา่ใช้จ่ายอยา่งจริงจงัและตอ่เนื่อง 

ในปี 2560 ที่ผ่านมา  บริษัทฯ มีการพฒันาที่ส าคญัในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึง่ได้แก่ 

1. ด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ในการพฒันาทีมผู้บริหารเพื่อสบืทอดการบริหารงานของบริษัทฯ ในรุ่นตอ่ไป 

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้วยการติดตัง้ระบบปฏิบตัิการ ERP (Enterprise Resource Planning) 

เพื่อเป็นแกนกลางในการเช่ือมโยงระบบงานตา่งๆ เข้าด้วยกนั 

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลกูค้าด้วยการพฒันา Mobile Application เพื่อให้ลกูค้าสามารถจอง

โต๊ะหรือจองคิว ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) รวมทัง้สามารถใช้ Application ดังกล่าวในการ

เผยแพร่กิจกรรมทางด้านการตลาดของบริษัทฯ 

4. การลงทนุในเคร่ืองจักรและอปุกรณ์ที่ทนัสมยัเพื่อผลิตสินค้าที่มีปริมาณการขายเป็นจ านวนมาก  ทัง้นี ้เพื่อ

ประโยชน์ในการลดต้นทนุในระยะยาว  ตลอดจนการปรับปรุงคณุภาพของสนิค้าให้ดีขึน้   

บริษัทฯ ยงัได้ริเร่ิมการเปิดสาขาในแนวคดิใหมท่ี่สอดคล้องกบัภาพลกัษณ์ของศนูย์การค้า และประเภทของลกูค้า

ในบริเวณที่สาขาตัง้อยู ่โดยการเปิดสาขา MK Live แห่งแรกที่ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ในเดือนมีนาคม 2560 ซึ่ง

ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากลกูค้าอย่างดียิ่ง  จึงได้เปิดสาขา MK Live แห่งที่สองที่ห้างสรรพสินค้า เมกา บางนา ใน

เดือนธันวาคม 2560 และมีแผนการที่จะเปิดสาขา MK Live อีกหลายแหง่ในปี 2561  โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดสาขา

ใหม่รวมทัง้สิน้ 31 สาขา แบ่งเป็น ร้านเอ็มเค สกีุ ้17 สาขา ร้านยาโยอิ 13 สาขา ร้านมิยาซากิ 1 สาขา  ส่งผลให้ ณ สิน้ปี 

2560 บริษัทฯ มีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 686 สาขา แบง่เป็น สาขาในประเทศ 638 สาขา และสาขาตา่งประเทศอีก 48 สาขา 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นอย่างมาก และเพื่อให้เกิด
ความเป็นรูปธรรมในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ท่ีชดัเจน บริษัทฯ จึงได้ลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน 2557 ผา่นทางสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD)  รวมทัง้บริษัทฯ ได้จดัตัง้คณะท างานการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  เพื่อให้การด าเนินการเก่ียวกบัการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  และในปี 2558 คณะท างานการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ได้จดัท านโยบายการต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่และแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ซึ่งได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ
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ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ได้รับทราบและน าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบตัิในการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบายการแจ้งเบาะแสที่สอดรับกบันโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อให้
พนกังานและบคุคลทัว่ไปได้รับทราบถึงช่องทางในการติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการทจุริตคอรัปชัน่ เช่น 
ทาง website ของบริษัทฯ  หรือแจ้งร้องเรียนผ่านมาทางคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  
และเมื่อวนัที่ 18 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต 
โดยการรับรองดงักลา่วมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีให้การรับรอง 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง  ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบ

รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 แล้ว 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสดุารัตน์ พทัธ์วิวฒัน์ศิริ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายงานบญัชีและ
การเงิน น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นางสดุารัตน์ พทัธ์วิวฒัน์ศิริ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จดัท างบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 สินทรัพย์รวม 16,283 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2559 จ านวน 640 ล้านบาท โดยหลกัเกิดจากการ

เพิ่มขึน้ของเงินฝากประจ า และเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

 หนีส้ินรวม 2,454 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2559 จ านวน 189 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ

เพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย จ านวน 155 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้า จ านวน 61 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของ

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน จ านวน 20 ล้านบาท   

 รายได้จากการขายและบริการ 16,073 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 927 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

6.1  ซึ่งส่วนใหญ่เนื่องจากการขยายสาขาของร้านอาหารเอ็มเคสกีุแ้ละร้านอาหารญ่ีปุ่ นยาโยอิ รวมถึงการ

เพิ่มขึน้ของยอดขายของสาขาเดิม   

 รายได้รวม 16,458 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 959 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.2 โดยหลกัเกิดจาก

การเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายและบริการ 

 ก าไรสทุธิ 2,425 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 325 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.5 โดยหลกัเกิดจาก

ราคาต้นทนุวตัถดุิบปรับลดลง สง่ผลให้ก าไรขัน้ต้นปรับตวัดีขึน้  รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารบาง

ประเภท เช่น ค่าเสือ่มราคา ไมไ่ด้ปรับเพิ่มขึน้ตามสดัสว่นการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายและบริการ และ

การลดลงของการส ารองคา่ใช้จายจากการใช้สทิธิในการซือ้หุ้นพนกังาน 

 ก าไรตอ่หุ้น 2.65 บาท/หุ้น เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 0.35 บาท/หุ้น  

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
ผู้ ถือหุ้น (นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์) ได้สอบถามว่า ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า เกิดจาก

สาเหตอุะไร 
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นางสดุารัตน์ พทัธ์วิวฒัน์ศิริ ชีแ้จงต่อที่ประชุมวา่ เป็นเงินลงทนุในบริษัท พลนีสั แอนด์ เอ็มเค ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
ทนุระหว่างบริษัทฯ และบริษัท พลีนสั ประเทศญ่ีปุ่ น ประกอบธุรกิจร้านอาหารเอ็มเค สกีุ ้และร้านอาหารญ่ีปุ่ นยาโยอิ ใน
ประเทศสิงคโปร์  โดยร้านเอ็มเค สกีุ ้มีผลประกอบการขาดทนุ สง่ผลให้บริษัทดงักลา่วมีผลประกอบการขาดทนุ  อยา่งไรก็
ตาม ในปัจจุบนั ทางบริษัท พลีนสั แอนด์ เอ็มเค ได้ท าการปิดร้านเอ็มเค สกีุ ้ท่ีประเทศสิงคโปร์แล้ว  ซึง่คาดว่าในปี 2561 
นา่จะมีผลขาดทนุท่ีลดลง 

ผู้ ถือหุ้น (นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบลูย์) ได้สอบถามต่อว่า ล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม ในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงิน หมายถึงอะไร 

นางวิไล ฉัททนัต์รัศมี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้ชีแ้จงว่า เป็นการจดัล าดบัของสินทรัพย์ ซึ่งถ้า
สนิทรัพย์ดงักลา่วมีราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงได้อยา่งชดัเจน จะเป็นระดบั 1 ซึง่ถือวา่เป็นระดบัท่ีดีที่สดุ 

ผู้ ถือหุ้น (นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบลูย์) ได้สอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัสทิธิพิเศษจากการสง่เสริมการลงทนุของ
การผลติอาหารส าเร็จรูปและกึ่งส าเร็จรูปแช่แข็ง 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ได้ลงทนุในเคร่ืองจกัรเพื่อน ามาใช้ในการผลิตอาหาร โดยเงินลงทนุดงักลา่วได้รับ
สทิธิพิเศษทางภาษี (BOI)  ซึง่ปัจจบุนัได้เร่ิมด าเนินการผลติแล้ว แตย่งัไมเ่ต็มก าลงัการผลติ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

มติที่ประชุม:    ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิงบ
การเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 815,572,340 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9963 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 29,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0036 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560 
 ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ มีนโยบายในการจา่ยเงินปันผล ดงัตอ่ไปนี ้

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

จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ซึง่ปรากฏวา่ บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตาม
งบการเงินรวมเท่ากบั 2,425 ล้านบาท  นอกจากนี ้บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง สภาพคลอ่งทางการเงินท่ีสงู และมี
เงินทุนที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 26 
กมุภาพนัธ์ 2561 จึงมีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2560 ในอตัราหุ้นละ 2.30 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,111.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 87 ของก าไรสทุธิตามงบ
การเงินรวม ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วเมื่อ
วนัท่ี 8 กนัยายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นเงิน 1,006.33 ล้านบาท ดงันัน้  บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้าย
ในอตัราหุ้นละ 1.20 บาท เป็นเงิน 1,105.05 ล้านบาท 
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คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้วนัที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ตามรายละเอียด

ที่ได้ชีแ้จงข้างต้น 
มติที่ประชุม:    ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 
ตามที่เสนอ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 815,605,740 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

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

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับในวาระการเลือกตัง้กรรมการนี ้ จะขอให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล และ
ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายลงคะแนนเสยีง ไมว่า่จะ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง  โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน จะ
ถือว่าเห็นด้วย   และเนื่องจากในวาระนี ้มีกรรมการที่เป็นผู้มีสว่นได้เสีย จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่มีสว่นได้เสียออกจาก
ห้องประชมุ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั กรรมการ น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 
 นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดวา่ ในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด  โดย
ให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่  กรรมการผู้ซึง่ออกจากต าแหนง่ไปนัน้ อาจจะเลอืกเข้ารับ
ต าแหน่งอีกก็ได้  ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน 
ดงันี ้

1. นายอรรณพ ตนัละมยั    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร    กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นางวิไล ฉทัทนัต์รัศมี    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมเพื่อแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและมีความเห็นว่า ควรเสนอให้กรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้ารับต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคณุสมบตัิเหมาะสม มีการ
มาร่วมประชมุอยา่งสม ่าเสมอ และให้ค าแนะน าที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ตอ่ที่ประชมุ 

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ปรึกษาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2561 ให้เลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึง่  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน  

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
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ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการของบริษัทฯ ตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้
นายอรรณพ ตนัละมยั นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร และนางวิไล ฉทัทนัต์รัศมี กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตอ่ไปอีก
วาระหนึง่ โดยได้ลงมติเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

1. นายอรรณพ ตนัละมยั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
เห็นด้วย 815,608,641 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 1,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
เห็นด้วย 815,181,140 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9474 

ไมเ่ห็นด้วย 429,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0525 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

3. นางวิไล ฉทัทนัต์รัศมี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
เห็นด้วย 815,610,141 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายขตัิยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาคา่ตอบแทน น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นายขตัิยา ไกรกาญจน์ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ โดยยดึแนวทางในการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้  

1. คา่ตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละคน  นอกจากนี ้ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในระดบัที่ใกล้เคียงกบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท
อื่นท่ีมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และมีขนาดของธุรกิจที่ใกล้เคียงกนั 

2. ค่าตอบแทนที่จ่ายตามผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัทฯ เช่น โบนัสกรรมการ ควรเช่ือมโยงกับ
คา่ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปเงินปันผล  

3. กรรมการที่ เป็นผู้ บริหารของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้ บริหารเท่านัน้ จะไม่ได้รับ
คา่ตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

4. มีการทบทวนถึงความเหมาะสมของคา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทกุปี 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 

และโบนสักรรมการประจ าปี 2560 และได้เสนอค าแนะน าดงันี ้
1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนและค่าตอบแทนส าหรับกรรมการของคณะกรรมการ

ชดุยอ่ยที่จ่ายเป็นรายครัง้ในปัจจบุนัมีความเหมาะสมแล้ว 
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2. ส าหรับโบนสักรรมการประจ าปี 2560 ควรเปลี่ยนแปลงตามสดัสว่นการเปลีย่นแปลงของการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2560 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทน

กรรมการส าหรับปี 2561 และโบนสักรรมการประจ าปี 2560 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

พิจารณาคา่ตอบแทน ดงันี ้

เงินโบนสักรรมการ                 
ต าแหน่ง ประจ าปี 2560 ประจ าปี 2559 เปลี่ยนแปลงจากปี 2559 

ประธานกรรมการ 1,076,000 บาท 983,000 บาท 93,000 บาท 

กรรมการ 717,000 บาท 655,000 บาท 62,000 บาท 
คา่ตอบแทนทีจ่่ายเป็นรายเดือนของกรรมการบริษัท                          

ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2560 เปลี่ยนแปลงจากปี 2560 

ประธานกรรมการ 37,500 บาท 37,500 บาท - 

กรรมการ 25,000 บาท 25,000 บาท - 

คา่เบีย้ประชมุทีจ่่ายเป็นรายครัง้ตอ่การประชมุส าหรับกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2560 เปลี่ยนแปลงจากปี 2560 

ประธานกรรมการ 27,000 บาท 27,000 บาท - 

กรรมการ 18,000 บาท 18,000 บาท - 

คา่เบีย้ประชมุทีจ่่ายเป็นรายครัง้ตอ่การประชมุส าหรับกรรมการของคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ                     
ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2560 เปลี่ยนแปลงจากปี 2560 

ประธานกรรมการ 22,500 บาท 22,500 บาท - 

กรรมการ 15,000 บาท 15,000 บาท - 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารบริษัทฯ เท่านัน้  จะไม่ได้รับ
คา่ตอบแทนในฐานะกรรมการแตอ่ยา่งใด 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
ผู้ ถือหุ้น (นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์) ได้สอบถามว่า เงินโบนัสกรรมการจะปรับเพิ่มขึน้หรือลดลงตามการ

จ่ายเงินปันผลนัน้  ใช้หลกัเกณฑ์อะไรในการพิจารณาวา่จะจ่ายเงินโบนสักรรมการเทา่ไร 
ประธานฯ ชีแ้จงว่า เงินโบนสักรรมการจะเปลี่ยนแปลงตามสดัสว่นการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายเงินปันผล โดย

เงินปันผลประจ าปี 2560 ปรับเพิ่มขึน้ 9.5% เงินโบนัสกรรมการก็ปรับเพิ่มขึน้ 9.5% เช่นเดียวกัน และในกรณีที่มีการ
จ่ายเงินปันผลลดลง  เงินโบนสักรรมการก็จะลดลงเช่นเดียวกนั 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

มติที่ประชุม:    ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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เห็นด้วย 813,859,042 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.7848 

ไมเ่ห็นด้วย 1,754,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.2151 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับปี 2561 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอรรณพ ตันละมัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นายอรรณพ ตนัละมยั ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั ซึง่ก าหนดให้
ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี ทัง้นี ้ในการ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี จะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  ดงันัน้  ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้นี ้จึงต้องมี
การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561  ในการคดัเลือกผู้สอบบญัชีที่มี
คณุสมบตัิที่เหมาะสมและค่าสอบบญัชีที่สมเหตสุมผลของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้

1.นายวิชาติ โลเกศกระว ี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4451 และ/หรือ 
2.นางสาวศิริวรรณ สรุเทพินทร์          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4604 และ/หรือ 
3.นางสาวสาธิดา รัตนานรัุกษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4753  

และก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2561 ส าหรับบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 2,130,000 บาท ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงเมื่อเทียบกบัปี 
2560 

ทัง้นี  ้ผู้ สอบบัญชีทัง้สามคนที่ ได้ รับการเสนอช่ือดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เก่ียวกับเร่ืองการหมุนเวียนผู้สอบบญัชี คือ ไม่มีผู้ ใดปฏิบตัิหน้าที่
ตรวจสอบหรือสอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯมาแล้วห้ารอบปีบญัชีติดต่อกนั  นอกจากนี ้บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผู้สอบบญัชีดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2561 ตาม

รายละเอียดที่เสนอข้างต้น 
มติที่ประชุม:    ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2561 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย 815,623,342 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 4,971,900 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 925,850,000 บาท เป็น 920,878,100 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท 
จ านวน 4,971,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั กรรมการ น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัทฯ จ านวน 20,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) และ

พนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย  ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุไม่เกิน  5 ปี  โดยภายในระยะเวลาที่ผู้ ถือ

ใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัทฯ นัน้ ปรากฏวา่ มีผู้ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ

รวมเป็นจ านวน 15,028,100 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามญัได้ 15,028,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ จึงมี

ใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลอืจ านวน 4,971,900 หนว่ย  และมีหุ้นสามญัคงเหลอืที่ยงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยจ านวน 4,971,900 

หุ้ น  ดังนัน้ จึงเห็นสมควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 4,971,900 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

925,850,000 บาท เป็นจ านวน 920,878,100 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 

4,971,900 หุ้น  มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  และขอแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง

กบัการลดทนุจดทะเบียนดงักลา่ว ดงันี ้

ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน 920,878,100 บาท (เก้าร้อยยี่สบิล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัหนึง่ร้อยบาท) 

 แบง่ออกเป็น 920,878,100 หุ้น (เก้าร้อยยี่สบิล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัหนึง่ร้อยหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุ้นสามญั 920,878,100 หุ้น (เก้าร้อยยี่สบิล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัหนึง่ร้อยหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (  -  ) 

นอกจากนี ้ ให้บคุคลที่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนงัสอืรับรองของบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการ
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  มีอ านาจแก้ไข
และเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน  และการมอบอ านาจที่เก่ียวกับการจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น 
มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย 815,623,842 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 1,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เกี่ยวกับวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ 
ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้ครอบคลมุถึงธุรกิจที่

บริษัทฯ อาจจะขยายในอนาคต  จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ดงันี ้
1. ยกเลกิวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จ านวน 1 ข้อ ดงันี ้

“ข้อ 27 ประกอบกิจการน าเที่ยว รวมทัง้ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการน าเที่ยวทกุชนิด” 

ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบกิจการดงักล่าว ประกอบกับตามระบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัทกลางก าหนดให้ธุรกิจดงักลา่วต้องได้รับอนญุาตจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก่อน จึงจะสามารถประกอบ

กิจการได้   

2. เพิ่มวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จ านวน 1 ข้อ ดงันี ้

“ประกอบกิจการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม การวิจัย

และพฒันาเทคโนโลยีอาจกระท าในลกัษณะการวิจัยพืน้ฐาน การวิจยัประยุกต์ หรือการพฒันาเชิงทดลอง 

โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อประโยชน์ในการผลติและพฒันาผลติภณัฑ์อาหารและเคร่ืองดื่มทกุชนิด” 

นอกจากนี ้ ให้บคุคลที่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนงัสอืรับรองของบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการ
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  มีอ านาจแก้ไข
และเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ผู้ ถือหุ้น (นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบลูย์) ได้สอบถามวา่ บริษัทฯ ได้มีการด าเนินการเก่ียวกบัการวิจยัอยา่งไรบ้าง 
ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลยัขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อศึกษาและวิจัย

เก่ียวกบัอาหารเพื่อสขุภาพ  ซึง่อาจต้องใช้เวลาระยะหนึง่ในการค้นคว้าวิจยัโครงการดงักลา่ว 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของ

บริษัทฯ  และการมอบอ านาจที่เก่ียวกบัการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น 
มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย 815,625,342 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

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

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 
ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 105 ได้ระบไุว้วา่ “ผู้ ถือ

หุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ือ งอื่น
นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้”  ซึง่ไมม่ีผู้ เสนอเร่ืองอื่นใดในระเบียบวาระ  ดงันัน้จะไมม่ีการน าเสนอเร่ือง
อื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
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ผู้ ถือหุ้น (นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบลูย์) ได้สอบถามวา่ 1. ภาษีโรงเรือน มียอดปรับเพิ่มขึน้ 4 ล้านบาทจากปีก่อน
หน้า เกิดจากสาเหตใุด  2. ค่าใช้จ่ายต้องห้าม หมายถึงค่าใช้จ่ายอะไร  3. ทางบริษัทฯ มีการบริหารจดัการสินทรัพย์ในรูป
เงินตราตา่งประเทศอยา่งไร 

นางสดุารัตน์ พทัธ์วิวฒัน์ศิริ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า 1. เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปิดสาขาเพิ่มขึน้ ท าให้ต้องมีการ
จ่ายค่าภาษีโรงเรือนเพิ่มขึน้  2. ค่าใช้จ่ายต้องห้าม หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถน ามาหกัภาษีได้  3. บริษัทฯ มีการ
บริหารจดัการสินทรัพย์ โดยมีการน าสินทรัพย์บางส่วนไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึน้  ในกรณีที่มี
การลงทุนของสินทรัพย์ในสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ จะซือ้อนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลีย่นเต็มจ านวน 

ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ ในปีนี ้บริษัทฯ มีโครงการในการลดต้นทนุอะไรบ้าง 
ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการลดต้นทนุอย่างตอ่เนื่อง รวมถึงมีการขยายธุรกิจควบคู่

กนัไป  โดยในปี 2561 มีแผนที่จะขยายสาขามากกว่าปี 2560  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการร่วมลงทุนในธุรกิจขนส่งกับ
บริษัทหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญในธุรกิจดงักลา่ว ซึ่งคาดว่าธุรกิจนีจ้ะสามารถสร้างก าไรให้กบับริษัทฯ ได้ 
รวมถึงการขยายสาขาไปยงัตา่งประเทศ ซึง่ทางบริษัทฯ มองวา่ยงัมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมาก 

ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ บริษัทฯ มีการวางระดบัของร้านเอ็มเค  ร้านเอ็มเค โกลด์ และร้านเอ็มเค ไลฟ์ ไว้ต่างกนั
อยา่งไร 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ร้านเอ็มเค สามารถรองรับลกูค้าได้ทกุระดบั ร้านเอ็มเค โกลด์ จะมีการยกระดบั
คุณภาพของอาหาร และการบริการ ให้ดีขึน้  ส่วนร้านเอ็มเค ไลฟ์ จะเน้นลูกค้าที่เป็นคนยุคใหม่และเน้นอาหารที่เป็น
ธรรมชาติมากขึน้ 

ผู้ รับมอบฉนัทะ (นายสรุพงศ์ อู่อดุมยิ่ง) ได้สอบถามวา่ เหตใุดบริษัทฯ จึงให้ส่วนลดกบัสมาชิก 10% ส าหรับการ
ช าระด้วยเงินสด และ 5% ส าหรับการช าระด้วยบตัรเครดิต 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ในอดีต บริษัทฯ รับช าระเงินด้วยเงินสดแต่เพียงอย่างเดียว และให้สว่นลด 10% 
ส าหรับสมาชิก  แต่ตอ่มามีการรับช าระด้วยบตัรเครดิต ซึง่บริษัทฯ ต้องเสียคา่ธรรมเนียมให้กบัธนาคาร จึงให้สว่นลด 5% 
ซึง่การให้สว่นลดดงักลา่วเป็นมาตรฐานท่ีร้านค้าทัว่ไปใช้อยู่ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ตอ่บริษัท และกลา่วปิดการประชมุ 
ปิดการประชมุ เวลา 15.30 น. 
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