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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 

ของ 
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 
ประชุมเมื่อวนัที่ 27 เมษำยน 2561 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 (GH 203) ชัน้ 2 ศูนย์นิทรรศกำร

และกำรประชมุไบเทค กรุงเทพฯ  
นำยฤทธ์ิ ธีระโกเมน ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนท่ีประชมุ   
ประธำนฯ กลำ่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุม

ทรำบว่ำ มีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จ ำนวน 105 รำย และโดยกำรมอบฉนัทะ จ ำนวน 697 รำย รวมทัง้สิน้ 802 
รำย ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 812,433,640 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.2238 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่ง
เกินกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ประธำนฯ 
จึงกลำ่วเปิดประชมุ 

ทัง้นี ้ก่อนเข้ำสู่วำระกำรประชุม ประธำนฯ ได้กล่ำวแนะน ำกรรมกำร ทีมผู้บริหำร ผู้ สอบบัญชี และที่ปรึกษำ
กฎหมำย ที่เข้ำร่วมประชมุ ดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นำยฤทธ์ิ   ธีระโกเมน ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
2. นำยสมชำย  หำญจิตต์เกษม กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
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 
10. นำยสจิุนต์ ชมุพลกำญจนำ กรรมกำรอิสระ 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
-ไมม่ี- 
ผู้สอบบัญช ี
1. นำงสำวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
2. นำยเจษฎำ  เจตนำเจริญชยั                บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
ที่ปรึกษากฏหมาย ท าหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 
นำงมนญัญำ  ฐิตินนัทวรรณ บริษัท นกักฎหมำยกรุงเทพ จ ำกดั 

เอกสำรแนบ 1 
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นอกจำกนี ้ประธำนฯ ได้กลำ่วแนะน ำนำยนที นำคธนสกุำญจน์ อำสำพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นจำกสมำคมสง่เสริมผู้
ลงทนุไทยซึง่เข้ำร่วมกำรประชมุในครัง้นี ้

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. ผู้มำประชมุที่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะตำมหนงัสอืมอบฉนัทะ ใช้หลกัเกณฑ์กำรลงคะแนนเสยีงเช่นเดียวกบัผู้ ถือ
หุ้น ยกเว้นผู้ รับมอบฉันทะจำกผู้ ถือหุ้นซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ลว่งหน้ำแล้ว ไม่ต้องลงคะแนน
เสยีงอีก เนื่องจำกบริษัทฯ ได้บนัทกึคะแนนเสยีงตำมที่ผู้ ถือหุ้นก ำหนดไว้แล้ว 

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

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำบริษัทฯ ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2560 เมื่อวนัที่ 26 

เมษำยน 2560 ส่งให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ท ำกำรจัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธำนฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เมื่อวนัที่ 26 
เมษำยน 2560 
มติที่ประชุม:    ที่ประชมุพิจำรณำแล้ว และลงมติด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2560 เมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 2560 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 813,206,740 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

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

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ าปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้ จัดกำรใหญ่ น ำเสนอ
รำยละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรได้จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 ตำมรำยละเอียดในรำยงำนประจ ำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว จึงขอสรุปภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนดงันี ้

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปี 2560 ที่ผ่ำนมำประสบควำมส ำเร็จเป็นที่น่ำพอใจอีกปีหนึ่ง   ซึ่ง
สอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ที่มีกำรขยำยตวัในอตัรำที่ดีขึน้กว่ำปีก่อน โดย GDP growth ของปี 2560 เท่ำกับ 
3.9% ซึง่เติบโตสงูกวำ่ปี 2559 ที่ 3.3%   โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรเทำ่กบั 16,073 ล้ำนบำท  
เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.1 จำกปีก่อน ทัง้นี ้เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่อง  และรำยได้จำกกำรขำยของสำขำ
เดิม (Same-Store Sales) ทัง้แบรนด์เอ็มเค สกีุ ้และแบรนด์อำหำรญ่ีปุ่ นยำโยอิที่เพิ่มขึน้   

ส่วนก ำไรสทุธิส ำหรับปี 2560 ก็ได้เพิ่มขึน้จำก 2,100 ล้ำนบำท เป็น 2,425 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ15.5 
จำกปีก่อน ซึ่งเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้ที่สงูกว่ำอตัรำกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  ทัง้นีเ้ป็นผลจำกกำร
เพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  และกำรควบคมุต้นทนุและคำ่ใช้จ่ำยอยำ่งจริงจงัและตอ่เนื่อง 

ในปี 2560 ที่ผ่ำนมำ  บริษัทฯ มีกำรพฒันำที่ส ำคญัในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและ
เตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรเติบโตอยำ่งมัน่คงและยัง่ยืนของบริษัทฯ ในอนำคต ซึง่ได้แก่ 

1. ด ำเนินกำรตำมแผนกลยทุธ์ในกำรพฒันำทีมผู้บริหำรเพื่อสบืทอดกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ ในรุ่นตอ่ไป 

2. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนด้วยกำรติดตัง้ระบบปฏิบตัิกำร ERP (Enterprise Resource Planning) 

เพื่อเป็นแกนกลำงในกำรเช่ือมโยงระบบงำนตำ่งๆ เข้ำด้วยกนั 

3. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำด้วยกำรพฒันำ Mobile Application เพื่อให้ลกูค้ำสำมำรถจอง

โต๊ะหรือจองคิว ผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) รวมทัง้สำมำรถใช้ Application ดังกล่ำวในกำร

เผยแพร่กิจกรรมทำงด้ำนกำรตลำดของบริษัทฯ 

4. กำรลงทนุในเคร่ืองจักรและอปุกรณ์ที่ทนัสมยัเพื่อผลิตสินค้ำที่มีปริมำณกำรขำยเป็นจ ำนวนมำก  ทัง้นี ้เพื่อ

ประโยชน์ในกำรลดต้นทนุในระยะยำว  ตลอดจนกำรปรับปรุงคณุภำพของสนิค้ำให้ดีขึน้   

บริษัทฯ ยงัได้ริเร่ิมกำรเปิดสำขำในแนวคดิใหมท่ี่สอดคล้องกบัภำพลกัษณ์ของศนูย์กำรค้ำ และประเภทของลกูค้ำ

ในบริเวณที่สำขำตัง้อยู ่โดยกำรเปิดสำขำ MK Live แห่งแรกที่ห้ำงสรรพสินค้ำ ดิ เอ็มควอเทียร์ ในเดือนมีนำคม 2560 ซึ่ง

ปรำกฏว่ำได้รับกำรตอบรับจำกลกูค้ำอย่ำงดียิ่ง  จึงได้เปิดสำขำ MK Live แห่งที่สองที่ห้ำงสรรพสินค้ำ เมกำ บำงนำ ใน

เดือนธันวำคม 2560 และมีแผนกำรที่จะเปิดสำขำ MK Live อีกหลำยแหง่ในปี 2561  โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดสำขำ

ใหม่รวมทัง้สิน้ 31 สำขำ แบ่งเป็น ร้ำนเอ็มเค สกีุ ้17 สำขำ ร้ำนยำโยอิ 13 สำขำ ร้ำนมิยำซำกิ 1 สำขำ  ส่งผลให้ ณ สิน้ปี 

2560 บริษัทฯ มีจ ำนวนสำขำทัง้สิน้ 686 สำขำ แบง่เป็น สำขำในประเทศ 638 สำขำ และสำขำตำ่งประเทศอีก 48 สำขำ 
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นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญัเก่ียวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นอย่ำงมำก และเพื่อให้เกิด
ควำมเป็นรูปธรรมในกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ท่ีชดัเจน บริษัทฯ จึงได้ลงนำมในค ำประกำศเจตนำรมณ์เข้ำเป็นแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต เมื่อวนัท่ี 23 กนัยำยน 2557 ผำ่นทำงสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD)  รวมทัง้บริษัทฯ ได้จดัตัง้คณะท ำงำนกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชัน่เป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ  และในปี 2558 คณะท ำงำนกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ได้จดัท ำนโยบำยกำรต่อต้ำน
กำรทจุริตคอร์รัปชัน่และแนวทำงปฏิบตัิเก่ียวกบักำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ซึ่งได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ
ประกำศให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ ได้รับทรำบและน ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิในกำรต่อต้ำน
คอร์รัปชัน่  นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสที่สอดรับกบันโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อให้
พนกังำนและบคุคลทัว่ไปได้รับทรำบถึงช่องทำงในกำรติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบำะแสเก่ียวกบักำรทจุริตคอรัปชัน่ เช่น 
ทำง website ของบริษัทฯ  หรือแจ้งร้องเรียนผ่ำนมำทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ  
และเมื่อวนัที่ 18 สิงหำคม 2560 บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทจุริต 
โดยกำรรับรองดงักลำ่วมีอำย ุ3 ปี นบัจำกวนัท่ีให้กำรรับรอง 

จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
เนื่องจำกวำระนีเ้ป็นวำระเพื่อทรำบ ผู้ ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง  ประธำนฯ สรุปว่ำที่ประชุมได้รับทรำบ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2560 แล้ว 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสดุำรัตน์ พทัธ์วิวฒัน์ศิริ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่อำวโุส สำยงำนบญัชีและ
กำรเงิน น ำเสนอรำยละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นำงสดุำรัตน์ พทัธ์วิวฒัน์ศิริ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทฯ ได้จดัท ำงบกำรเงิน ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 
2560 ซึ่งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำกผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด และได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 สินทรัพย์รวม 16,283 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 640 ล้ำนบำท โดยหลกัเกิดจำกกำร

เพิ่มขึน้ของเงินฝำกประจ ำ และเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 

 หนีส้ินรวม 2,454 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 189 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำร

เพิ่มขึน้ของคำ่ใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย จ ำนวน 155 ล้ำนบำท เจ้ำหนีก้ำรค้ำ จ ำนวน 61 ล้ำนบำท และกำรเพิ่มขึน้ของ

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน จ ำนวน 20 ล้ำนบำท   

 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 16,073 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนหน้ำ 927 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 

6.1  ซึ่งส่วนใหญ่เนื่องจำกกำรขยำยสำขำของร้ำนอำหำรเอ็มเคสกีุแ้ละร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นยำโยอิ รวมถึงกำร

เพิ่มขึน้ของยอดขำยของสำขำเดิม   

 รำยได้รวม 16,458 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนหน้ำ 959 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.2 โดยหลกัเกิดจำก

กำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
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 ก ำไรสทุธิ 2,425 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนหน้ำ 325 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.5 โดยหลกัเกิดจำก

รำคำต้นทนุวตัถดุิบปรับลดลง สง่ผลให้ก ำไรขัน้ต้นปรับตวัดีขึน้  รวมทัง้ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรบำง

ประเภท เช่น ค่ำเสือ่มรำคำ ไมไ่ด้ปรับเพิ่มขึน้ตำมสดัสว่นกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และ

กำรลดลงของกำรส ำรองคำ่ใช้จำยจำกกำรใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นพนกังำน 

 ก ำไรตอ่หุ้น 2.65 บำท/หุ้น เพิ่มขึน้จำกปีก่อนหน้ำ 0.35 บำท/หุ้น  

 จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น โดยมีสำระส ำคญัสรุปได้ดงันี  ้
ผู้ ถือหุ้น (นำงสำวจิณพักตร์ พรพิบูลย์) ได้สอบถำมว่ำ ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ เกิดจำก

สำเหตอุะไร 
นำงสดุำรัตน์ พทัธ์วิวฒัน์ศิริ ชีแ้จงต่อที่ประชุมวำ่ เป็นเงินลงทนุในบริษัท พลนีสั แอนด์ เอ็มเค ซึ่งเป็นบริษัทร่วม

ทนุระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัท พลีนสั ประเทศญ่ีปุ่ น ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรเอ็มเค สกีุ ้และร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นยำโยอิ ใน
ประเทศสิงคโปร์  โดยร้ำนเอ็มเค สกีุ ้มีผลประกอบกำรขำดทนุ สง่ผลให้บริษัทดงักลำ่วมีผลประกอบกำรขำดทนุ  อยำ่งไรก็
ตำม ในปัจจุบนั ทำงบริษัท พลีนสั แอนด์ เอ็มเค ได้ท ำกำรปิดร้ำนเอ็มเค สกีุ ้ท่ีประเทศสิงคโปร์แล้ว  ซึง่คำดว่ำในปี 2561 
นำ่จะมีผลขำดทนุท่ีลดลง 

ผู้ ถือหุ้น (นำงสำวจิณพกัตร์ พรพิบลูย์) ได้สอบถำมต่อว่ำ ล ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยตุิธรรม ในหมำยเหตปุระกอบงบ
กำรเงิน หมำยถึงอะไร 

นำงวิไล ฉัททนัต์รัศมี กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ ได้ชีแ้จงว่ำ เป็นกำรจดัล ำดบัของสินทรัพย์ ซึ่งถ้ำ
สนิทรัพย์ดงักลำ่วมีรำคำตลำดที่สำมำรถอ้ำงอิงได้อยำ่งชดัเจน จะเป็นระดบั 1 ซึง่ถือวำ่เป็นระดบัท่ีดีที่สดุ 

ผู้ ถือหุ้น (นำงสำวจิณพกัตร์ พรพิบลูย์) ได้สอบถำมรำยละเอียดเก่ียวกบัสทิธิพิเศษจำกกำรสง่เสริมกำรลงทนุของ
กำรผลติอำหำรส ำเร็จรูปและกึ่งส ำเร็จรูปแช่แข็ง 

ประธำนฯ ได้ชีแ้จงวำ่ บริษัทฯ ได้ลงทนุในเคร่ืองจกัรเพื่อน ำมำใช้ในกำรผลิตอำหำร โดยเงินลงทนุดงักลำ่วได้รับ
สทิธิพิเศษทำงภำษี (BOI)  ซึง่ปัจจบุนัได้เร่ิมด ำเนินกำรผลติแล้ว แตย่งัไมเ่ต็มก ำลงักำรผลติ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

มติที่ประชุม:    ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิงบ
กำรเงินส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

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 
 ประธำนฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวำ่ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจำ่ยเงินปันผล ดงัตอ่ไปนี ้

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

จำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  ซึง่ปรำกฏวำ่ บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิตำม
งบกำรเงินรวมเท่ำกบั 2,425 ล้ำนบำท  นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีฐำนะกำรเงินที่แข็งแกร่ง สภำพคลอ่งทำงกำรเงินท่ีสงู และมี
เงินทุนที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนกำรขยำยธุรกิจในอนำคต ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 26 
กมุภำพนัธ์ 2561 จึงมีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
2560 ในอตัรำหุ้นละ 2.30 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,111.39 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 87 ของก ำไรสทุธิตำมงบ
กำรเงินรวม ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ  โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลไปแล้วเมื่อ
วนัท่ี 8 กนัยำยน 2560 ในอตัรำหุ้นละ 1.10 บำท เป็นเงิน 1,006.33 ล้ำนบำท ดงันัน้  บริษัทฯ จะจ่ำยเงินปันผลงวดสดุท้ำย
ในอตัรำหุ้นละ 1.20 บำท เป็นเงิน 1,105.05 ล้ำนบำท 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดให้วนัที่ 8 พฤษภำคม 2561 เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record Date) และก ำหนดจ่ำยเงินปันผล ในวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2561 

จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 ตำมรำยละเอียด

ที่ได้ชีแ้จงข้ำงต้น 
มติที่ประชุม:    ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิกำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 
ตำมที่เสนอ  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

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 
 ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ส ำหรับในวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำรนี ้ จะขอให้มีกำรลงมติเป็นรำยบุคคล และ
ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยลงคะแนนเสยีง ไมว่ำ่จะ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง  โดยผู้ ถือหุ้ นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน จะ
ถือว่ำเห็นด้วย   และเนื่องจำกในวำระนี ้มีกรรมกำรที่เป็นผู้มีสว่นได้เสีย จึงได้เรียนเชิญกรรมกำรที่มีสว่นได้เสียออกจำก
ห้องประชมุ 

ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้นำยประวิทย์ ตนัติวศินชยั กรรมกำร น ำเสนอรำยละเอียดตอ่ที่ประชมุ 
 นำยประวิทย์ ตนัติวศินชยั แจ้งตอ่ที่ประชมุวำ่ ตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ก ำหนดวำ่ ในกำรประชมุสำมญัผู้
ถือหุ้นประจ ำปีทกุครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด  โดย
ให้กรรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหนง่นำนที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่  กรรมกำรผู้ซึง่ออกจำกต ำแหนง่ไปนัน้ อำจจะเลอืกเข้ำรับ
ต ำแหน่งอีกก็ได้  ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 มีกรรมกำรที่ต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 3 คน 
ดงันี ้

1. นำยอรรณพ ตนัละมยั    กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำยสมชำย พิพิธวิจิตรกร    กรรมกำรและกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
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3. นำงวิไล ฉทัทนัต์รัศมี    กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรำยช่ือบุคคลที่เห็นว่ำมีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อรับกำรพิ จำรณำ
เลือกตัง้เป็นกรรมกำร อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอรำยช่ือบคุคลใดเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของ
บริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติที่
เหมำะสมเพื่อแทนกรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระและมีควำมเห็นว่ำ ควรเสนอให้กรรมกำรที่ต้องออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระทัง้ 3 ท่ำน กลบัเข้ำรับต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง เนื่องจำกมีคณุสมบตัิเหมำะสม มีกำร
มำร่วมประชมุอยำ่งสม ่ำเสมอ และให้ค ำแนะน ำที่สร้ำงสรรค์และเป็นประโยชน์ตอ่ที่ประชมุ 

คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียได้ปรึกษำเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2561 ให้เลือกตัง้กรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระทัง้ 3 คน กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่อไปอีกวำระ
หนึง่  ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทน  

จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิกำรแตง่ตัง้กรรมกำรของบริษัทฯ ตำมที่เสนอ 

มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้
นำยอรรณพ ตนัละมยั นำยสมชำย พิพิธวิจิตรกร และนำงวิไล ฉทัทนัต์รัศมี กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรตอ่ไปอีก
วำระหนึง่ โดยได้ลงมติเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล ดงันี ้

1. นำยอรรณพ ตนัละมยั กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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. นำยสมชำย พิพิธวิจิตรกร กรรมกำรและกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
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. นำงวิไล ฉทัทนัต์รัศมี กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
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 
 ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้นำยขตัิยำ ไกรกำญจน์ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ 
และพิจำรณำคำ่ตอบแทน น ำเสนอรำยละเอียดตอ่ที่ประชมุ 
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นำยขตัิยำ ไกรกำญจน์ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ 
และพิจำรณำคำ่ตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำคำ่ตอบแทนของกรรมกำร โดยยดึแนวทำงในกำรพิจำรณำตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้  

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 2561 

และโบนสักรรมกำรประจ ำปี 2560 และได้เสนอค ำแนะน ำดงันี ้
3. ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทซึ่งจ่ำยเป็นรำยเดือนและค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรของคณะกรรมกำร

ชดุยอ่ยที่จ่ำยเป็นรำยครัง้ในปัจจบุนัมีควำมเหมำะสมแล้ว 

4. ส ำหรับโบนสักรรมกำรประจ ำปี 2560 ควรเปลี่ยนแปลงตำมสดัสว่นกำรเปลีย่นแปลงของกำรจ่ำยเงินปันผล

ประจ ำปี 2560 

คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยคำ่ตอบแทน

กรรมกำรส ำหรับปี 2561 และโบนสักรรมกำรประจ ำปี 2560 ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และ

พิจำรณำคำ่ตอบแทน ดงันี ้

เงินโบนสักรรมกำร                 
ต าแหน่ง ประจ าปี 2560 ประจ าปี 2559 เปลี่ยนแปลงจากปี 2559 

ประธำนกรรมกำร 1,076,000 บำท 983,000 บำท 93,000 บำท 

กรรมกำร 717,000 บำท 655,000 บำท 62,000 บำท 
คำ่ตอบแทนทีจ่่ำยเป็นรำยเดือนของกรรมกำรบริษัท                          

ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2560 เปลี่ยนแปลงจากปี 2560 

ประธำนกรรมกำร 37,500 บำท 37,500 บำท - 

กรรมกำร 25,000 บำท 25,000 บำท - 

คำ่เบีย้ประชมุทีจ่่ำยเป็นรำยครัง้ตอ่กำรประชมุส ำหรับกรรมกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2560 เปลี่ยนแปลงจากปี 2560 

ประธำนกรรมกำร 27,000 บำท 27,000 บำท - 

กรรมกำร 18,000 บำท 18,000 บำท - 
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คำ่เบีย้ประชมุทีจ่่ำยเป็นรำยครัง้ตอ่กำรประชมุส ำหรับกรรมกำรของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยอื่นๆ                     
ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2560 เปลี่ยนแปลงจากปี 2560 

ประธำนกรรมกำร 22,500 บำท 22,500 บำท - 

กรรมกำร 15,000 บำท 15,000 บำท - 

ทัง้นี ้กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ จะได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะของผู้บริหำรบริษัทฯ เท่ำนัน้  จะไม่ได้รับ
คำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรแตอ่ยำ่งใด 

จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
ผู้ ถือหุ้น (นำงสำวจิณพักตร์ พรพิบูลย์) ได้สอบถำมว่ำ เงินโบนัสกรรมกำรจะปรับเพิ่มขึน้หรือลดลงตำมกำร

จ่ำยเงินปันผลนัน้  ใช้หลกัเกณฑ์อะไรในกำรพิจำรณำวำ่จะจ่ำยเงินโบนสักรรมกำรเทำ่ไร 
ประธำนฯ ชีแ้จงว่ำ เงินโบนสักรรมกำรจะเปลี่ยนแปลงตำมสดัสว่นกำรเปลี่ยนแปลงของกำรจ่ำยเงินปันผล โดย

เงินปันผลประจ ำปี 2560 ปรับเพิ่มขึน้ 9.5% เงินโบนัสกรรมกำรก็ปรับเพิ่มขึน้ 9.5% เช่นเดียวกัน และในกรณีที่มีกำร
จ่ำยเงินปันผลลดลง  เงินโบนสักรรมกำรก็จะลดลงเช่นเดียวกนั 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร 

มติที่ประชุม:    ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวำ่สองในสำมของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชุม 
โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

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 
 ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้นำยอรรณพ ตันละมัย กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ น ำเสนอ
รำยละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นำยอรรณพ ตนัละมยั ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวำ่ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั ซึง่ก ำหนดให้
ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี ทัง้นี ้ในกำร
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี จะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  ดงันัน้  ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีในครัง้นี ้จึงต้องมี
กำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2561  ในกำรคดัเลือกผู้สอบบญัชีที่มี
คณุสมบตัิที่เหมำะสมและค่ำสอบบญัชีที่สมเหตสุมผลของบริษัทฯ ประจ ำปี 2561 นัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นควร
เสนอให้ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ดงัมีรำยนำมตอ่ไปนี ้

1.นำยวิชำติ โลเกศกระว ี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4451 และ/หรือ 
2.นำงสำวศิริวรรณ สรุเทพินทร์          ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4604 และ/หรือ 
3.นำงสำวสำธิดำ รัตนำนรัุกษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4753  
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และก ำหนดคำ่สอบบญัชีส ำหรับปี 2561 ส ำหรับบริษัทฯ เป็นจ ำนวนเงิน 2,130,000 บำท ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงเมื่อเทียบกบัปี 
2560 

ทัง้นี  ้ผู้ สอบบัญชีทัง้สำมคนที่ ได้ รับกำรเสนอช่ือดังกล่ำวมีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์เก่ียวกับเร่ืองกำรหมุนเวียนผู้สอบบญัชี คือ ไม่มีผู้ ใดปฏิบตัิหน้ำที่
ตรวจสอบหรือสอบทำนและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯมำแล้วห้ำรอบปีบญัชีติดต่อกนั  นอกจำกนี ้บริษัท 
ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั และผู้สอบบญัชีดงักลำ่วไมม่ีควำมสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลำ่ว  

จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีส ำหรับปี 2561 ตำม

รำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น 
มติที่ประชุม:    ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีส ำหรับปี 2561 
โดยมีรำยละเอียด 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 

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 

ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้นำยประวิทย์ ตนัติวศินชยั กรรมกำร น ำเสนอรำยละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นำยประวิทย์ ตนัติวศินชยั ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่บริษัทฯได้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของ

บริษัทฯ จ ำนวน 20,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำให้แก่ผู้ บริหำร (รวมถึงผู้บริหำรที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) และ

พนักงำนของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย  ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมีอำยุไม่เกิน 5 ปี  โดยภำยในระยะเวลำที่ผู้ ถือ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ของบริษัทฯ นัน้ ปรำกฏวำ่ มีผู้ใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ

รวมเป็นจ ำนวน 15,028,100 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสำมญัได้ 15,028,100 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท บริษัทฯ จึงมี

ใบส ำคญัแสดงสิทธิคงเหลอืจ ำนวน 4,971,900 หนว่ย  และมีหุ้นสำมญัคงเหลอืที่ยงัไมไ่ด้ออกจ ำหนำ่ยจ ำนวน 4,971,900 

หุ้ น  ดังนัน้ จึงเห็นสมควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 4,971,900 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 

925,850,000 บำท เป็นจ ำนวน 920,878,100 บำท โดยกำรตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้ออกจ ำหน่ำยของบริษัทฯ จ ำนวน 

4,971,900 หุ้น  มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  และขอแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง

กบักำรลดทนุจดทะเบียนดงักลำ่ว ดงันี ้
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ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน 920,878,100 บำท (เก้ำร้อยยี่สบิล้ำนแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัหนึง่ร้อยบำท) 

 แบง่ออกเป็น 920,878,100 หุ้น (เก้ำร้อยยี่สบิล้ำนแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัหนึง่ร้อยหุ้น) 

 มลูคำ่หุ้นละ 1 บำท (หนึง่บำท) 

 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุ้นสำมญั 920,878,100 หุ้น (เก้ำร้อยยี่สบิล้ำนแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัหนึง่ร้อยหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (  -  ) 

นอกจำกนี ้ ให้บคุคลที่กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมหนงัสอืรับรองของบริษัทฯ มอบหมำยให้เป็นผู้ด ำเนินกำร
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  มีอ ำนำจแก้ไข
และเพิ่มเติมถ้อยค ำเพื่อให้เป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบียน 

จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนมุตัิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบียน  และกำรมอบอ ำนำจที่เก่ียวกับกำรจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตอ่กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ตำมรำยละเอียดที่เสนอมำข้ำงต้น 
มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรำยละเอียด 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 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เกี่ยวกับวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ 
ประธำนฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวำ่ เพื่อให้สอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้ครอบคลมุถึงธุรกิจที่

บริษัทฯ อำจจะขยำยในอนำคต  จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ดงันี ้
1. ยกเลกิวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จ ำนวน 1 ข้อ ดงันี ้

“ข้อ 27 ประกอบกิจกำรน ำเที่ยว รวมทัง้ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบักำรน ำเที่ยวทกุชนิด” 

ทัง้นี ้เนื่องจำกบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบกิจกำรดงักล่ำว ประกอบกับตำมระบียบส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัทกลำงก ำหนดให้ธุรกิจดงักลำ่วต้องได้รับอนญุำตจำกหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องก่อน จึงจะสำมำรถประกอบ

กิจกำรได้   

2. เพิ่มวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จ ำนวน 1 ข้อ ดงันี ้

“ประกอบกิจกำรวิจัยและพฒันำเทคโนโลยีและนวตักรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อำหำรและเคร่ืองดื่ม กำรวิจัย

และพฒันำเทคโนโลยีอำจกระท ำในลกัษณะกำรวิจัยพืน้ฐำน กำรวิจยัประยุกต์ หรือกำรพฒันำเชิงทดลอง 

โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรผลติและพฒันำผลติภณัฑ์อำหำรและเคร่ืองดื่มทกุชนิด” 
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นอกจำกนี ้ ให้บคุคลที่กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมหนงัสอืรับรองของบริษัทฯ มอบหมำยให้เป็นผู้ด ำเนินกำร
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  มีอ ำนำจแก้ไข
และเพิ่มเติมถ้อยค ำเพื่อให้เป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบียน 

จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ผู้ ถือหุ้น (นำงสำวจิณพกัตร์ พรพิบลูย์) ได้สอบถำมวำ่ บริษัทฯ ได้มีกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรวิจยัอยำ่งไรบ้ำง 
ประธำนฯ ชีแ้จงว่ำ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับมหำวิทยำลยัขอนแก่น และหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อศึกษำและวิจัย

เก่ียวกบัอำหำรเพื่อสขุภำพ  ซึง่อำจต้องใช้เวลำระยะหนึง่ในกำรค้นคว้ำวิจยัโครงกำรดงักลำ่ว 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของ

บริษัทฯ  และกำรมอบอ ำนำจที่เก่ียวกบักำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ตำมรำยละเอียดที่เสนอมำข้ำงต้น 
มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรำยละเอียด 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 
ประธำนฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวำ่ ตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 105 ได้ระบไุว้วำ่ “ผู้ ถือ

หุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเร่ืองอื่น
นอกจำกที่ก ำหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้”  ซึง่ไมม่ีผู้ เสนอเร่ืองอื่นใดในระเบียบวำระ  ดงันัน้จะไมม่ีกำรน ำเสนอเร่ือง
อืน่ใดให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิและจะไมม่ีกำรลงมติใด ๆ ในวำระนี ้

จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีสำระส ำคญัสรุปได้ดงันี  ้
ผู้ ถือหุ้น (นำงสำวจิณพกัตร์ พรพิบลูย์) ได้สอบถำมวำ่ 1. ภำษีโรงเรือน มียอดปรับเพิ่มขึน้ 4 ล้ำนบำทจำกปีก่อน

หน้ำ เกิดจำกสำเหตใุด  2. ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม หมำยถึงค่ำใช้จ่ำยอะไร  3. ทำงบริษัทฯ มีกำรบริหำรจดักำรสินทรัพย์ในรูป
เงินตรำตำ่งประเทศอยำ่งไร 

นำงสดุำรัตน์ พทัธ์วิวฒัน์ศิริ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ 1. เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรเปิดสำขำเพิ่มขึน้ ท ำให้ต้องมีกำร
จ่ำยค่ำภำษีโรงเรือนเพิ่มขึน้  2. ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถน ำมำหกัภำษีได้  3. บริษัทฯ มีกำร
บริหำรจดักำรสินทรัพย์ โดยมีกำรน ำสินทรัพย์บำงส่วนไปลงทุนในต่ำงประเทศ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึน้  ในกรณีที่มี
กำรลงทุนของสินทรัพย์ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ บริษัทฯ จะซือ้อนุพนัธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอตัรำ
แลกเปลีย่นเต็มจ ำนวน 

ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถำมวำ่ ในปีนี ้บริษัทฯ มีโครงกำรในกำรลดต้นทนุอะไรบ้ำง 
ประธำนฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรลดต้นทนุอย่ำงตอ่เนื่อง รวมถึงมีกำรขยำยธุรกิจควบคู่

กนัไป  โดยในปี 2561 มีแผนที่จะขยำยสำขำมำกกว่ำปี 2560  นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัมีกำรร่วมลงทุนในธุรกิจขนส่งกับ
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บริษัทหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชำญในธุรกิจดงักลำ่ว ซึ่งคำดว่ำธุรกิจนีจ้ะสำมำรถสร้ำงก ำไรให้กบับริษัทฯ ได้ 
รวมถึงกำรขยำยสำขำไปยงัตำ่งประเทศ ซึง่ทำงบริษัทฯ มองวำ่ยงัมีโอกำสที่จะเติบโตได้อีกมำก 

ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถำมวำ่ บริษัทฯ มีกำรวำงระดบัของร้ำนเอ็มเค  ร้ำนเอ็มเค โกลด์ และร้ำนเอ็มเค ไลฟ์ ไว้ต่ำงกนั
อยำ่งไร 

ประธำนฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ ร้ำนเอ็มเค สำมำรถรองรับลกูค้ำได้ทกุระดบั ร้ำนเอ็มเค โกลด์ จะมีกำรยกระดบั
คุณภำพของอำหำร และกำรบริกำร ให้ดีขึน้  ส่วนร้ำนเอ็มเค ไลฟ์ จะเน้นลูกค้ำที่เป็นคนยุคใหม่และเน้นอำหำรที่เป็น
ธรรมชำติมำกขึน้ 

ผู้ รับมอบฉนัทะ (นำยสรุพงศ์ อู่อดุมยิ่ง) ได้สอบถำมวำ่ เหตใุดบริษัทฯ จึงให้สว่นลดกบัสมำชิก 10% ส ำหรับกำร
ช ำระด้วยเงินสด และ 5% ส ำหรับกำรช ำระด้วยบตัรเครดิต 

ประธำนฯ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่ำ ในอดีต บริษัทฯ รับช ำระเงินด้วยเงินสดแต่เพียงอย่ำงเดียว และให้สว่นลด 10% 
ส ำหรับสมำชิก  แต่ตอ่มำมีกำรรับช ำระด้วยบตัรเครดิต ซึง่บริษัทฯ ต้องเสียคำ่ธรรมเนียมให้กบัธนำคำร จึงให้สว่นลด 5% 
ซึง่กำรให้สว่นลดดงักลำ่วเป็นมำตรฐำนท่ีร้ำนค้ำทัว่ไปใช้อยู่ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ประธำนฯ กลำ่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่สละเวลำมำร่วมกำรประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่ำง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง

ตอ่บริษัท และกลำ่วปิดกำรประชมุ 
ปิดกำรประชมุ เวลำ 15.30 น. 
 
 
     ลงช่ือ…………………………………ประธำนท่ีประชมุ 
        (นำยฤทธ์ิ ธีระโกเมน) 
 
 
     




