
 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
ของ 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 (GH 203) ชัน้ 2 ศูนย์นิทรรศการ
และการประชมุไบเทค กรุงเทพฯ  

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชมุ   
ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุม

ทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 127 ราย และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 673 ราย รวมทัง้สิน้ 800 
ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 653,335,044 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.947 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งเกิน
กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ประธานฯ จึง
กลา่วเปิดประชมุ 

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. นายวชิาติ โลเกศกระว ี 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 านางสาวจินดา วรรธนะหทยั อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ 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 ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่
เร่ืองที่กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอื่น 
ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 27 

เมษายน 2561 ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด  
รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ท าการจัดส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 27 
เมษายน 2561 
มติที่ประชุม:    ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และลงมติด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 654,862,645 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
บตัรเสยี 0 เสยีง   



 

3 

 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ถัดไป จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น เนื่องจากมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นถือว่ามีผลสมบรูณ์ตามกฎหมายนบัแต่ผู้ ถือหุ้นได้ลงมติและการประชุมเสร็จ
สิน้ลง  ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในวนัประชุม  ส าหรับรายงานการ
ประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่มีบทบญัญัติของกฎหมาย ระเบียบ ค าสัง่ และประกาศของหน่วยงานใดที่ก าหนดให้ต้องมีการรับรอง
รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นบน  website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั 
นบัแต่วนัประชุมผู้ ถือหุ้นในแต่ละครัง้ และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการเผยแพร่ดงักลา่วผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  การด าเนินการดงักลา่วจะเป็นการประหยดัเวลา สง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาสอบถามในวาระตา่งๆ ได้มากยิ่งขึน้ 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ าปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2561 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุม
แล้ว จึงขอสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานดงันี ้

ส าหรับปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องอีกปีหนึง่ แม้ว่าบริษัทฯ จะต้องเผชิญกบั
ความท้าทายในหลายๆ ด้านท่ีสง่ผลต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในเร่ืองของแนวโน้มตลาดที่มีการเปลีย่นแปลงอยา่ง
รวดเร็ว ความท้าทายจาก Digital Technology รวมถึงการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจไทยในชว่งคร่ึงปีหลงั ซึง่เป็นผลมาจาก
การเกิดความขดัแย้งทางการค้าระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน และการลดลงอยา่งรุนแรงของจ านวนนกัท่องเที่ยว
จีนจากเหตกุารณ์เรือลม่ที่จงัหวดัภเูก็ต  การท่ีบริษัทฯ ยงัสามารถที่จะรักษาผลการด าเนินงานท่ีดีอยา่งตอ่เนื่องนัน้ เป็นผล
มาจากความแข็งแกร่งของ brand  ความทุม่เทและความมุง่มัน่ในการท างานของพนกังานเพื่อที่จะสง่มอบบริการท่ีดีที่สดุ
ให้กบัลกูค้า  การพฒันารสชาติและคณุภาพของอาหารอยา่งตอ่เนื่อง  รวมทัง้การให้ความส าคญัตอ่การควบคมุต้นทนุและ
ประสทิธิภาพของการด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่อง 

โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการเทา่กบั 16,770 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.3 จากปีก่อน 
ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง  และการเพิ่มขึน้ของยอดขายของสาขาเดิม (Same-Store Sales)
ก าไรสทุธิส าหรับปี 2561 ก็ได้เพิ่มขึน้จาก 2,425 ล้านบาท เป็น 2,574 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.1 จากปีก่อน ซึ่งเป็น
อตัราการเพิ่มขึน้ท่ีสงูกวา่อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายและบริการ  ในปี 2561 บริษัทได้เปิดสาขาใหมร่วมทัง้สิน้ 
47 สาขา แบง่เป็น ร้านเอ็มเค สกีุ ้20 สาขา  ร้านยาโยอิ 20 สาขา  ร้านมิยาซากิ 1 สาขา  ร้านฮากาตะ 1 สาขา  ร้าน Bizzy 
Box 4 สาขา  และร้าน MK Harvest 1 สาขา  ส่งผลให้ ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 727 สาขา แบ่งเป็น 
สาขาในประเทศ 674 สาขา และสาขาตา่งประเทศอีก 53 สาขา 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการด าเนินการทางกลยทุธ์ที่ส าคญัเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทด้วยการจดัตัง้บริษัทร่วมทนุ 
ช่ือ บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจขนส่งและคลงัสินค้า  บริษัทที่จัดตัง้ขึน้ใหม่นีเ้ป็นการร่วมทุน
ระหว่าง บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ถือหุ้ นร้อยละ 49.75 และ กลุ่มบริษัท Senko Group Holdings ถือหุ้นร้อยละ 
50.25  โดยบริษัทร่วมทนุดงักลา่วมีทนุจดทะเบียน 1,300 ล้านบาท  Senko Group Holdings เป็นบริษัทท่ีใหญ่เป็นอนัดบั
สองในธุรกิจการให้บริการขนส่งในประเทศญ่ีปุ่ นและมีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษทางด้านการขนส่งที่เป็นห้องเย็น (cold 
chain logistics)  บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ ได้เร่ิมเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2561 โดยใน
ระยะแรกได้ให้บริการขนสง่กบัทาง MK Group และมีแผนท่ีจะขยายการให้บริการขนสง่และคลงัสนิค้าให้กบัลกูค้าอื่นๆ อีก
ในอนาคตอนัใกล้นี ้  บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่าจากการรวมจุดแข็งของผู้ ร่วมทุนทัง้สองฝ่าย บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จะ
สามารถเติบโตและประสบความส าเร็จตามเปา้หมายที่วางไว้ในอนาคตอนัใกล้นี ้ ซึง่จะเป็นการสร้างมลูคา่ที่เพิ่มขึน้ให้แกผู่้
ถือหุ้นด้วย 
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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
ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ได้รับทราบและน าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบตัิในการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบายการแจ้งเบาะแสที่สอดรับกบันโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อใ ห้
พนกังานและบคุคลทัว่ไปได้รับทราบถึงช่องทางในการติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการทจุริตคอรัปชัน่ เช่น 
ทาง website ของบริษัทฯ  หรือแจ้งร้องเรียนผ่านมาทางคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  
และเมื่อวนัที่ 28 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต 
โดยการรับรองดงักลา่วมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีให้การรับรอง 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง  ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบ

รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 แล้ว 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสดุารัตน์ พทัธ์วิวฒัน์ศิริ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายงานบญัชีและ
การเงิน น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นางสดุารัตน์ พทัธ์วิวฒัน์ศิริ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จดัท างบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 สินทรัพย์รวม 17,174 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2560 จ านวน 891 ล้านบาท โดยหลกัเกิดจากการ

เพิ่มขึน้ของเงินทุนในการร่วมค้าที่ลงทุนในบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากัด  การเพิ่มขึน้ของเงินลงทุน

ระยะยาว เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

 หนีส้ินรวม 2,998 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2560 จ านวน 544 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ

เพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น จ านวน 317 ล้านบาท  การเพิ่มขึน้ของส ารองผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน จ านวน 145 ล้านบาท  และการเพิ่มขึน้ของภาษีเงินได้ค้างจ่าย จ านวน 81 ล้านบาท   

 รายได้จากการขายและบริการ 16,770 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 697 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

4.3  ซึ่งส่วนใหญ่เนื่องจากการขยายสาขาของร้านอาหารเอ็มเคสกีุแ้ละร้านอาหารญ่ีปุ่ นยาโยอิ รวมถึงการ

เพิ่มขึน้ของยอดขายของสาขาเดิม   

 รายได้รวม 17,234 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 776 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.7 โดยหลกัเกิดจาก

การเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายและบริการ 

 ก าไรสทุธิ 2,574 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 149 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.1 โดยหลกัเกิดจาก

ราคาต้นทนุวตัถดุิบปรับลดลง สง่ผลให้ก าไรขัน้ต้นปรับตวัดีขึน้   
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 ก าไรตอ่หุ้น 2.79 บาท/หุ้น เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 0.14 บาท/หุ้น  

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
ผู้ ถือหุ้น (นายนริศ สขุเลิศ) ได้สอบถามว่า ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 เงินลงทุนระยะยาวอื่น ทาง

บริษัทฯ มีรายการคา่เผ่ือการด้อยคา่ของตราสารทนุท่ีไมอ่ยูใ่นความต้องการของตลาดตา่งประเทศ จ านวน -7.28 ล้านบาท 
เกิดเนื่องจากสาเหตอุะไร และจะมีรายการลกัษณะนีเ้กิดขึน้อีกในอนาคตหรือไม ่

นางสุดารัตน์ พทัธ์วิวฒัน์ศิริ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า รายการค่าเผ่ือการด้อยค่าดงักล่าวนัน้ส าหรับเงินลงทุนใน
บริษัท พลีนสั-เอ็มเค ซึง่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารเอ็มเค สกีุ ้ในประเทศญ่ีปุ่ น และบริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้น
ร้อยละ 12 สว่นที่เหลือถือหุ้นโดยบริษัท พลีนสั ประเทศญ่ีปุ่ น โดยในระยะแรกบริษัทดงักล่าวมีผลประกอบการขาดทุน 
ทางบริษัทฯ จึงท าการตัง้คา่เผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุดงักลา่วไว้ทัง้จ านวน  ดงันัน้ จะไมม่ีการตัง้ส ารองเพิ่มเติมอีกใน
อนาคต 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561  
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 657,279,145 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
บตัรเสยี 0 เสยีง   

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
 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 2561  ซึง่ปรากฏวา่ บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตาม
งบการเงินรวมเท่ากบั 2,574 ล้านบาท  นอกจากนี ้บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง สภาพคลอ่งทางการเงินท่ีสงู และมี
เงินทุนที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 26 
กมุภาพนัธ์ 2562 จึงมีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2561 ในอตัราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,302.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 89 ของก าไรสทุธิตามงบ
การเงินรวม ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วเมื่อ
วนัท่ี 7 กนัยายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 1.20 บาท เป็นเงิน 1,105.05 ล้านบาท ดงันัน้  บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้าย
ในอตัราหุ้นละ 1.30 บาท เป็นเงิน 1,197.14 ล้านบาท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้วนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ตามรายละเอียด
ที่ได้ชีแ้จงข้างต้น 
มติที่ประชุม:    ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 
ตามที่เสนอ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 657,418,151 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
บตัรเสยี 0 เสยีง   

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 ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด  โดยให้
กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  กรรมการผู้ซึ่งออกจากต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับ
ต าแหน่งอีกก็ได้  ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คน 
ดงันี ้

1. นายขตัยิา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  

และพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายอรรถพล ชดช้อย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  

และพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายสจิุนต์ ชมุพลกาญจนา กรรมการอิสระ 

4. นายประวิทย์ ตนัตวิศินชยั กรรมการ 

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมเพื่อแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและมีความเห็นว่า ควรเสนอให้กรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้ารับต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคณุสมบตัิเหมาะสม มีการ
มาร่วมประชมุอยา่งสม ่าเสมอ และให้ค าแนะน าที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ตอ่ที่ประชมุ 

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ปรึกษาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2562 ให้เลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 คน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึง่  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน  

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการของบริษัทฯ ตามที่เสนอ 
มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้นายขตัิ
ยา ไกรกาญจน์ นายอรรถพล ชดช้อย นายสจิุนต์ ชุมพลกาญจนา และนายประวิทย์ ตนัติวศินชยั กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยได้ลงมติเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

1. นายขตัิยาไกรกาญจน์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

เห็นด้วย 639,513,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.2617 

ไมเ่ห็นด้วย 18,004,800 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.7382 
งดออกเสยีง 500 เสยีง   
บตัรเสยี 0 เสยีง   

2. นายอรรถพล ชดช้อย  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล  
สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 

เห็นด้วย 639,786,801 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.3033 

ไมเ่ห็นด้วย 17,731,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.6966 
งดออกเสยีง 500 เสยีง   
บตัรเสยี 0 เสยีง   

3. นายสจิุนต์ ชมุพลกาญจนา  กรรมการอิสระ 
เห็นด้วย 639,786,801 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.3033 

ไมเ่ห็นด้วย 17,731,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.6966 
งดออกเสยีง 500 เสยีง   
บตัรเสยี 0 เสยีง   

4. นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั  กรรมการ 
เห็นด้วย 657,517,801 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 500 เสยีง   
บตัรเสยี 0 เสยีง   

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ 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 
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 
และโบนสักรรมการประจ าปี 2561 และได้เสนอค าแนะน าดงันี ้

1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนและค่าตอบแทนส าหรับกรรมการของคณะกรรมการ

ชดุยอ่ยที่จ่ายเป็นรายครัง้ในปัจจบุนัมีความเหมาะสมแล้ว 

2. ส าหรับโบนสักรรมการประจ าปี 2561 ควรเปลี่ยนแปลงตามสดัสว่นการเปลีย่นแปลงของการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2561 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทน

กรรมการส าหรับปี 2562 และโบนสักรรมการประจ าปี 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

พิจารณาคา่ตอบแทน ดงันี ้

เงินโบนสักรรมการ                 
ต าแหน่ง ประจ าปี 2561 ประจ าปี 2560 เปลี่ยนแปลงจากปี 2560 

ประธานกรรมการ 1,169,000 บาท 1,076,000 บาท 93,000 บาท 

กรรมการ 779,000 บาท 717,000 บาท 62,000 บาท 

คา่ตอบแทนทีจ่่ายเป็นรายเดือนของกรรมการบริษัท                          
ต าแหน่ง ปี 2562 ปี 2561 เปลี่ยนแปลงจากปี 2561 

ประธานกรรมการ 37,500 บาท 37,500 บาท - 

กรรมการ 25,000 บาท 25,000 บาท - 

คา่เบีย้ประชมุทีจ่่ายเป็นรายครัง้ตอ่การประชมุส าหรับกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ต าแหน่ง ปี 2562 ปี 2561 เปลี่ยนแปลงจากปี 2561 

ประธานกรรมการ 27,000 บาท 27,000 บาท - 

กรรมการ 18,000 บาท 18,000 บาท - 

คา่เบีย้ประชมุทีจ่่ายเป็นรายครัง้ตอ่การประชมุส าหรับกรรมการของคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ                     
ต าแหน่ง ปี 2562 ปี 2561 เปลี่ยนแปลงจากปี 2561 

ประธานกรรมการ 22,500 บาท 22,500 บาท - 

กรรมการ 15,000 บาท 15,000 บาท - 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารบริษัทฯ เท่านัน้  จะไม่ได้รับ
คา่ตอบแทนในฐานะกรรมการแตอ่ยา่งใด 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

มติที่ประชุม:    ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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เห็นด้วย 657,289,352 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9583 

ไมเ่ห็นด้วย 273,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0416 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับปี 2562 
 ประธานฯ ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั ซึง่ก าหนดให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี ทัง้นี ้ในการแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชี จะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้  ดงันัน้  ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้นี ้จึงต้องมีการแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562  ในการคดัเลือกผู้สอบบญัชีที่มีคุณสมบตัิที่
เหมาะสมและค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้

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

และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2562 ส าหรับบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 2,340,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 
210,000 บาท เนื่องจากปริมาณงานของผู้ สอบบัญชีเพิ่มขึน้จากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และมีการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่มีการปรับปรุงใหม ่

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 2562 ตาม

รายละเอียดที่เสนอข้างต้น 
มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย 657,589,553 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 15,500 เสยีง   
บตัรเสยี 0 เสยีง   

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ 
ประธานฯ ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เนื่องด้วยตามค าสัง่หวัหน้ารักษาความสงบแหง่ชาติที่ 21/2560 เร่ือง การแก้ไข

เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เร่ืองการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควร
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เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายที่ได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติม ดงันี ้

ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีเสนอแก้ไข 

ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น

เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นนอกจากตามที่กล่าวใน

วรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม

วิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งมี

หุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) 

คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิ (1/10) ของ

จ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือ

ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม

วิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตุผลในการที่ขอให้เรียก

ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง 

(1) เดือนนบัแตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น

เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นนอกจากตามที่กล่าวใน

วรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม

วิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่

น้อยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะ

เข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือ

หุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและ

เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ

ดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวนันบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือ

จากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน

ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือ

กนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบั

ไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแต่

วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือ

ว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นที่คณะกรรมการเรียกประชุม 

โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจาก

การจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม

สมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียก

ประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้าครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ใน

ข้อ 38 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้

คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่

บริษัท 
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นอกจากนี ้ ให้บคุคลที่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนงัสอืรับรองของบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการ

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบับริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติม

ถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัทฯ และการมอบอ านาจที่เก่ียวกบัการ

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัทฯ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น 
มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย 657,611,353 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9996 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 2,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 9 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 ้
ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้สอบถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในปีที่แล้ว และแผนธุรกิจในปีนี ้
ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุว่า ผลการด าเนินงานในปีที่แล้วจะเป็นไปตามที่น าเสนอในวาระที่ 2 สว่นแผนธุรกิจ

ในปีนี ้บริษัทฯ ตัง้เปา้หมายการเติบโตของยอดขายประมาณ 7-8% และการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมประมาณ 3-4% 
ผู้ ถือหุ้น (นายกิตติภัฏ วิศิษฎ์โสภา) ได้สอบถามว่า ในปีนี ้บริษัทฯ จะต้องเผชิญกับความท้าทายหรือโอกาส

อะไรบ้าง  บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ มีลูกค้ารายอื่นอีกหรือไม่ และบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่น
นอกเหนือจากร้านอาหารและธุรกิจขนสง่หรือไม ่

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชุมวา่ ในปีนีบ้ริษัทฯ มีแผนการขยายสาขาอยา่งต่อเนื่องไปยงัพืน้ที่ใหม่ๆ  รวมทัง้ตลาด
ต่างประเทศ หรือการน าเสนอแบรนด์ใหม่ๆ เพื่อมาช่วยให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ในส่วนของบริษัท เอ็ม-เซนโค      
โลจิสติกส์ นัน้ ลกูค้าสว่นใหญ่จะเป็นลกูค้าญ่ีปุ่ น แตเ่นื่องจากปัจจบุันอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างคลงัสนิค้า ซึง่คาดวา่จะเสร็จ
ในเดือนสิงหาคม ดงันัน้ รายได้น่าจะเพิ่มขึน้หลงัจากที่คลงัสินค้าสร้างเสร็จ  ส าหรับการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นนัน้ 
บริษัทฯ ได้มีการลงทุนเก่ียวกับอาหารเพื่อสขุภาพ ซึ่งอยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลองร่วมกับสถาบนัการศึกษา  ซึ่งหาก
ประสบความส าเร็จ ก็สามารถน ามาพฒันาเป็นผลติภณัฑ์เพื่อจ าหนา่ยตอ่ไปได้ 

ผู้ ถือหุ้น (นางกญัญาภรณ์ สมทรัพย์) ได้สอบถามวา่ ในปีนี ้บริษัทฯ จะมีการไปเปิดสาขาใหมท่ี่ไหนบ้าง และจะ
ยงัคงเน้นเร่ืองของคณุภาพอาหารอยูห่รือไม่ 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ยงัคงเน้นการเปิดสาขากบัห้างสรรพสินค้าที่ก าลงัจะเปิดใหม่ และใน
พืน้ที่ที่ยังไม่มีร้านอาหารของบริษัทฯ อยู่  ส าหรับเร่ืองของคุณภาพของอาหารนัน้ บริษัทฯ มีนโยบายในการปรับปรุง
คณุภาพของอาหารอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในเร่ืองของวตัถดุิบและกระบวนการผลิต โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการลงทนุใน
เคร่ืองจกัรในการผลติอาหารที่มีความทนัสมยั และมีความปลอดภยั 
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ผู้ ถือหุ้น (นางสาวอรพรรณ อสัสมงคล) ได้สอบถามว่า ถ้าบริษัทฯ ได้มีโอนธุรกิจขนสง่ไปให้ทางบริษัท เอ็ม-เซน
โค โลจิสติกส์ จะมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างไรบ้าง และคาดว่าธุรกิจโลจิสติกส์จะสามารถเติบโตได้แคไ่หน  รวมถึงกล
ยทุธ์ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้โอนธุรกิจขนส่งไปให้บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ เป็นผู้ ด าเนินการ
แล้ว ซึง่คาดวา่ธุรกิจดงักลา่วนา่จะเติบโตได้ประมาณ 1,000 ล้านบาท ส าหรับกลยทุธ์ในขยายธุรกิจ บริษัทฯ จะเน้นธุรกิจที่
มีสนิค้าคณุภาพดี ราคาไมแ่พง และสามารถขยายสาขาได้เป็นจ านวนมาก 

ผู้ ถือหุ้น (นายนริศ สขุเลศิ) ได้ให้ความเห็นวา่ บริษัทฯ ควรรวมบตัรสมาชิกของร้านเอ็มเคและร้านยาโยอิเป็นบตัร
ใบเดียวกนั เพื่อให้เกิดความสะดวกในการน าไปใช้  และในสว่นของการจ่ายเงินปันผล หากบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผล
จากก าไรที่ได้รับยกเว้นภาษีจาก BOI ก็จะท าให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับประโยชน์ไปด้วย  และราคาน า้มันที่ปรับเพิ่มสูงขึน้ มี
ผลกระทบหรือไม ่ รวมทัง้อยากทราบภาพรวมธุรกิจในตา่งประเทศ  

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะรับข้อเสนอแนะในการรวมบัตรสมาชิกไว้พิจารณา ส าหรับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีจาก BOI นัน้ จะมาจากบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (IFS) ซึง่ปัจจบุนัยงัมีก าไรไมม่าก 
อย่างไรก็ตาม ผลก าไรของบริษัทดงักลา่วก็ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมแล้ว  ส าหรับธุรกิจในต่างประเทศ ในช่วง 3-5 ปีที่
ผา่นมาเป็นช่วงการเรียนรู้ และต้องน ามาปรับปรุงโมเดลให้เหมาะสมกบัแตล่ะประเทศ 

ผู้ ถือหุ้น (นายชาย มโนภาส) ได้สอบถามว่า ยอดขาย delivery ได้รับผลกระทบจากการมีคู่แข่งที่เพิ่มมากขึน้ 
เนื่องจากมี Lineman หรือ Grab เข้ามาหรือไม่  และอยากทราบว่า ร้าน Bizzy Box ได้รับผลตอบรับเป็นไปตามที่คาดไว้
หรือไม ่

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ร้าน Bizzy Box ปัจจุบนัมี 6 สาขา ได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอย่างดี แต่
จะต้องขยายสาขาเป็นจ านวนมากเพื่อให้มีก าไร  ส าหรับยอดขาย delivery ยงัมีการเติบโตที่ดี รวมทัง้บริษัทฯ ก็มีการใช้
บริการ Lineman เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายด้วย   

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ตอ่บริษัท และกลา่วปิดการประชมุ 
ปิดการประชมุ เวลา 15.30 น. 
 
 
     ลงช่ือ…………………………………ประธานท่ีประชมุ 
        (นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน) 
 
 


