รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2557
ของ
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดุสติ ธานี กรุงเทพฯ
นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ของบริ ษัท และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า
มีผ้ ถู ือหุ้นมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง จานวน 516 ราย และโดยการมอบฉันทะ จานวน 639 ราย รวมทังสิ
้ ้น 1,155 ราย โดยถือ
หุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 751,065,023 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 82.9127 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ประธานฯ จึงเปิ ดประชุม
ทังนี
้ ้ ก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุม ประธานได้ กล่าวแนะนากรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี ้
กรรมการบริษัท
1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
2. ดร.อรรณพ ตันละมัย
3. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
4. นายอรรถพล ชดช้ อย
5. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์
6. นายทนง โชติสรยุทธ์
7. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
8. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
9. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา
10. นายประวิทย์ ตันติวศินชัย

ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การสายงานพัฒนาสาขาภัตตาคาร
กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชีและการเงินและ
เลขานุการบริ ษัท

ผู้สอบบัญชี
1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
2. นายเจษฎา เจตนาเจริ ญชัย

บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ที่ปรึกษากฏหมาย
1. คุณมนัญญา ฐิ ตินนั ทวรรณ

บริ ษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จากัด

ก่อนที่จะให้ ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทชี ้แจงวิธีการออก
เสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระ ดังนี ้
1. การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงในแต่
ละวาระว่า เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึง่ เท่านัน้ จะไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้ นกรณี ผ้ ูรับมอบฉันทะจากผู้ลงทุน ต่างประเทศที่แต่งตัง้ คัสโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
2. เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น บริ ษัทได้ นาระบบบาร์ โค้ ดมาใช้ ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้
ขันตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสี
้
ยงเป็ นไปอย่างรวดเร็ วยิ่งขื ้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ยกเว้ นวาระที่ 5 การเลือกตังกรรมการ
้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
และส่งมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สาหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียง
ในบัตรลงคะแนน
3. ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระ ยกเว้ นการเลือกตังกรรมการในวาระที
้
่ 5 บริ ษัทจะเก็บเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง แล้ วจึงนาไปหักออกจากจานวนคะแนนเสียงทังหมด
้
4. สาหรับวาระที่ 5 การเลือกตังกรรมการ
้
จะดาเนินไปเป็ นรายบุคคล ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะ
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อนับคะแนน
เสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่สง่ บัตรลงคะแนน จะถือว่า เห็นด้ วย
5. ผู้มาประชุมที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึง่ ผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงคะแนนไว้ ลว่ งหน้ า
แล้ ว ไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก เนื่องจากบริ ษัทได้ บนั ทึกคะแนนเสียงตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกาหนดไว้ แล้ ว
6. มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่
เรื่ องที่กฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าได้ ทาการจัดส่งสาเนารายงานการประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
และขอแก้ ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ในวาระที่ 9 การพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายบาเหน็จ
กรรมการประจาปี 2555 และค่าตอบแทนกรรมการสาหรั บปี 2556 ซึ่งอยู่ในหน้ า 12 ของหนังสือเชิ ญประชุม บรรทัดที่ 3
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็ นรายเดือนของประธานกรรมการบริ ษัทฯ ที่ระบุไว้ วา่ “37,000 บาท ต่อเดือน” ขอแก้ ไขเป็ น “37,500 บาท
ต่อเดือน” สาหรับวาระอื่น ๆ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ได้ มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้ อย่างถูกต้ องตรง
ตามมติของที่ประชุม จึงเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 รับรอง
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

716,616,330
1,000
38,571,200
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

94.8923
0.0001
5.1074

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจาปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้ จดั ทารายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดในรายงานประจาปี 2556 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว จึงขอสรุป
ภาพรวมผลการดาเนินงานดังนี ้
ในปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ รวม 14,240 ล้ านบาท เติบโตจากปี ก่อนหน้ า 1,099 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโต
ร้ อยละ 8 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการขยายสาขาทังในส่
้ วนของร้ านเอ็มเค สุกี ้ ร้ านยาโยอิ และร้ านที่เป็ นแบรนด์ใหม่ของบริ ษัท
นอกจากนี ้ ในปี 2556 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ เท่ากับ 2,039 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า 8 ล้ านบาท โดยจานวนสาขาที่เปิ ด
ใหม่ในปี 2556 มีทงสิ
ั ้ ้น 55 สาขา แบ่งเป็ น ร้ านเอ็มเค สุกี ้ 27 สาขา ร้ านยาโยอิ 22 สาขา ร้ านมิยาซากิ 4 สาขา ร้ านฮากาตะ 2
สาขาส่ง ผลให้ ณ สิน้ ปี 2556 บริ ษั ท มี จ านวนสาขาทัง้ สิน้ 552 สาขา แบ่ง เป็ น สาขาในประเทศ 506 สาขา และสาขา
ต่างประเทศอีก 46 สาขา
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
ผู้ถือหุ้น (นางวิยะดา คงเสรี ) ได้ สอบถามถึงผลประกอบการในแต่ละธุรกิจของบริ ษัทว่าเป็ นอย่างไร
นายประวิทย์ ตันติวศินชัย ได้ ชี ้แจงว่า ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย ร้ านเอ็มเค สุกี ้ และร้ านยาโยอิ มีอตั รา
กาไรสุทธิประมาณ 13%-14% และ 7%-8% ตามลาดับ
ผู้ถือหุ้น (นางสาวภรยมล จงเรื องรอง) ได้ สอบถามถึงเรื่ องการขยายสาขาเพิ่มขึ ้น จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของสาขาเดิมหรื อไม่ รวมถึงความเสี่ยงในเรื่ องของน ้าท่วม ทางบริ ษัทมีแผนรองรั บอย่างไร และบริ ษัทได้ รับค่าชดเชยความ
เสียหายจากน ้าท่วมแล้ วหรื อไม่
นายประวิทย์ ตันติวศินชัย ชี ้แจงว่า จากเหตุการณ์น ้าท่วมในปี 2554 ที่ผา่ นมา โรงงานที่นวนครของบริ ษัทได้ รับความ
เสียหาย และมีการเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษัทประกัน ซึ่งทางบริ ษัทได้ รับเงินชดเชยค่าเสียหายมาแล้ ว ยังคงเหลือยอดคง
ค้ างอีกเพียงเล็กน้ อย ซึง่ อยูร่ ะหว่างการเจรจากับทางบริ ษัทประกัน นอกจากนี ้นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า บริ ษัทได้
สร้ างโรงงานแห่งใหม่เพิ่มขึ ้นอีก 1 แห่งบนถนนบางนา-ตราด เพื่อมารองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัท อีกทังยั
้ งสามารถกระจาย
ความเสีย่ งจากอุทกภัยด้ วย ในส่วนของผลประกอบการของสาขา ทางบริ ษัททาการวิเคราะห์ในหลาย ๆ มิติ เพื่อให้ ร้ ู ถึงสาเหตุ
ของปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้น
ผู้ถือหุ้น (นายธารง อนันต์ทวีผล) ได้ สอบถามว่า ทางบริ ษัทมีกลยุทธ์ในการเอาชนะคูแ่ ข่งขันอย่างไร
นายฤทธิ์ ธี ระโกเมน ชีแ้ จงว่า บริ ษัทสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องนัน้ เกิดจากปั จจัยหลายประการ เช่น การดูแล
พนักงาน การจัดหาวัตถุดิบ การสร้ างความสัมพันธ์ กับ ผู้ให้ เช่าสถานที่ การโฆษณา เป็ นต้ น ซึ่งบริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับ
ปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี ้ ส่งผลให้ บริ ษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ผู้ถือหุ้น (นายธารง อนันต์ทวีผล) ได้ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริ ษัทสามารถผ่านวิกฤติ ในปี 2540 มาได้ อย่างไร

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ชี ้แจงว่า เนื่องจากในเวลานันบริ
้ ษัทไม่ได้ มีเงินกู้จากต่างประเทศ จึงไม่ได้ รับผลกระทบมากนัก
จากวิกฤติดงั กล่าว นอกจากนัน้ การแข่งขันในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถขยายตัวได้ อย่างรวดเร็ ว
ผู้ถือหุ้น (นายธารง อนันต์ทวีผล) ได้ สอบถามเพิ่มเติมอีกว่า บริ ษัทมีกลยุทธ์ ในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศอย่างไร
บ้ าง
นายฤทธิ์ ธี ร ะโกเมน ชี แ้ จงว่า ในระยะนีเ้ ป็ นช่วงเริ่ มต้ นของการขยายธุร กิ จ ไปยังต่างประเทศ ซึ่ง บริ ษัท จะต้ อ ง
ทาการศึกษาและทาความเข้ าใจผู้บริ โภคในแต่ละประเทศซึ่งมีลกั ษณะที่แตกต่างกันไป ซึ่งทางบริ ษัทฯ จะต้ องปรั บเปลี่ยนกล
ยุทธ์ให้ เข้ ากับแต่ละประเทศโดยคาดว่าจะต้ องใช้ เวลาระยะหนึง่ เพื่อการขยายธุรกิจไปต่างประเทศในอนาคต
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุ ปว่าที่ประชุมได้ รับทราบรายงาน
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2556 แล้ ว
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายประวิทย์ ตันติวศินชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน นาเสนอ
รายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
นายประวิทย์ ตันติวศินชัย ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ จดั ทางบการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่ง
ได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรั บรองจากผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด และได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ในปี 2555 และ 2556 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ จานวน 5,086 ล้ านบาท และ 15,006 ล้ านบาท ตามลาดับ มีหนีส้ ิน
จานวน 3,615 ล้ านบาท และ 2,482 ล้ านบาท ตามลาดับ รายได้ จากการขาย จานวน 12,987 ล้ านบาท และ 13,969 ล้ านบาท
ตามลาดับ รายได้ รวม จานวน13,141 ล้ านบาท และ 14,240 ล้ านบาท ตามลาดับ กาไรสาหรับปี จานวน 2,031 ล้ านบาท และ
2,039 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นกาไรต่อหุ้น 4.11 บาท และ 2.57 บาท ตามลาดับ
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
มติท่ ีประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิงบการเงิน
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย
757,248,725 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9917
ไม่เห็นด้ วย
1,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0001
งดออกเสียง
60,900 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0080
บัตรเสีย
0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2556
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผล ดังต่อไปนี ้
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิภายหลังการหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและ
การจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็ นสาคัญ อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยอาจ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กาหนดข้ างต้ น หรื อ งดจ่ายเงินปั นผล โดยขึ ้นอยู่กบั ภาวะทางเศรษฐกิจ ผล
การดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย และความจาเป็ นในการใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการ
บริ หารกิจการและการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
จากผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏว่า บริ ษัทมีกาไรสุทธิ ตามงบ
การเงินรวมเท่ากับ 2,039 ล้ านบาท โดยบริ ษัทไม่ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2556 เป็ นทุนสารองอีกเนื่องจากบริ ษัทได้ มี
การจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองครบถ้ วนแล้ วตามที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี ้ บริ ษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ ง สภาพ
คล่องทางการเงินที่สงู และมีเงินทุนที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่
1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 จึงมีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 1,449 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 71 ของ
กาไรสุทธิตามงบการเงินรวม
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็ นวันกาหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สาหรับผู้ถือ
หุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฎในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล และวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ให้ เป็ น
วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริ ษัท สาหรับรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิ ในการรับเงินปั นผลและกาหนด
จ่ายเงินปั นผล ในวันที่ 21พฤษภาคม 2557
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
ผู้รับมอบฉันทะ (นายภัทร นพศิริวงศ์) ได้ สอบถามว่า เงินที่ใช้ ในการจ่ายเงินปั นผลมาจากส่วนใด
นายประวิทย์ ตันติวศินชัย ชี ้แจงว่า เป็ นเงินสดของบริ ษัท
ผู้ถือหุ้น (นางวิยะดา คงเสรี ) ได้ สอบถามถึงเหตุผลในการจ่ายปั นผลในปี 2555
นายประวิทย์ ตันติวศินชัย ชี ้แจงว่า เป็ นการจ่ายปั นผลก่อนบริ ษัทฯ เข้ าตลาดหลักทรัพย์ โดยคาแนะนาของที่ปรึ กษา
ทางการเงิน
ผู้ถือหุ้น (นางรัตนา สายคณิต) ได้ สอบถามว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายปั นผลระหว่างกาลหรื อไม่
นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ชี ้แจงว่า ในประเด็นนี ้ขอรับไว้ พิจารณา
ผู้ถือหุ้น (นายรภัสสิทธิ์ ตังเอี
้ ่ยมอมร) ได้ สอบถามว่า บริ ษัทฯ มีสภาพคล่องค่อนข้ างสูง เหตุใดจึงไม่จ่ายเงินปั นผล
100% ของกาไรสุทธิ
นายฤทธิ์ ธี ระโกเมน ชีแ้ จงว่า เนื่องจากบริ ษัทฯ อาจมีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินทุนในการขยายธุรกิจในอนาคต จึง
จาเป็ นต้ องสารองเงินทุนดังกล่าวไว้
ผู้ถือหุ้น (นายรภัสสิทธิ์ ตังเอี
้ ่ยมอมร) ได้ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริ ษัทฯ มีเหตุผลอย่างไรในการนาบริ ษัทเข้ าตลาด
หลักทรัพย์ เนื่องจากยังไม่มีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินทุน

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ชี ้แจงว่า การที่นาบริ ษัทเข้ าตลาดหลักทรัพย์นนั ้ เพื่อต้ องการให้ บริ ษัทฯ มีการกากับดูแลที่ ดี ซึ่ง
จะนาไปสูก่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืน รวมถึงเป็ นการสร้ างโอกาสให้ บริ ษัทฯ สามารถนาเงินทุนที่ได้ มาไปลงทุนเพื่อให้ มีการเติบโตได้
อย่างรวดเร็ ว
ผู้รับมอบฉันทะ (นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล) ได้ แสดงความคิดเห็นว่า บริ ษัทควรมีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่สงู ที่สดุ เท่าที่จะ
ทาได้ และหากบริ ษัทต้ องการใช้ เงินทุน ก็สามารถระดมทุนได้ ใหม่จากในตลาดหลักทรัพย์
นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ชี ้แจงว่า ในประเด็นนี ้ขอรับไว้ พิจารณา
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2556 ตามรายละเอียดที่ได้
ชี ้แจงข้ างต้ น
มติท่ ีประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการจัดสรร
กาไรและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2556 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย
757,263,029 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9897
ไม่เห็นด้ วย
3,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0004
งดออกเสียง
74,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0098
บัตรเสีย
0 เสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับในวาระการเลือกตังกรรมการนี
้
้ จะขอให้ มีการลงมติเป็ นรายบุคคล และขอให้ ผ้ ู
ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียง ไม่วา่ จะ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สง่ บัตรลงคะแนน จะถือว่าเห็น
ด้ วย และเนื่องจากในวาระนี ้ ประธานฯ เป็ นกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย จึงขอให้ ดร.อรรณพ ตันละมัย ประธานกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดในวาระนี ้ และได้ เรี ยนเชิญกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียทัง้ 3 ท่านออกจากห้ องประชุม
ดร.อรรณพ ตันละมัย ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 18 กาหนดให้
กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในอัตราหนึง่ ในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
ถ้ าจานวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ก็ให้ จบั ฉลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้ กรรมการ
คนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจเลือกให้ เข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในครัง้ นี ้ นับเป็ นปี ที่สองภายหลังการจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการจึงได้ ดาเนินการให้ จบั ฉลากกันเพื่อ
กาหนดกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในครัง้ นี ้จานวน 3 คน จากจานวนกรรมการที่ยงั
ไม่ได้ ออกจากตาแหน่ง 6 คน ปรากฏว่า กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามผลการจับฉลากจานวน 3 คนคือ
1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการและกรรมการผู้จดั การกลุม่ ธุรกิจภัตตาคารเอ็มเค
3. นายทนง โชติสรยุทธ์
กรรมการอิสระ

์ ธี ระ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสียได้ ปรึ กษาหารื อกันแล้ วและมีความเห็นว่า ทังนายฤทธิ
้
โกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็ นผู้ก่อตังบริ
้ ษัทและเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ธุรกิจร้ านอาหารของบริ ษัทมีความ
เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องและประสบผลสาเร็ จอย่างมาก ซึง่ ย่อมแสดงให้ เห็นว่า บุคคลทังสองมี
้
คณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมอย่างยิ่ง
ที่จะเป็ นผู้นาพาบริ ษัทให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าต่อไป สาหรับนายทนง โชติสรยุทธ์ ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการผู้จดั การ
ของบริ ษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน) และนับได้ ว่าเป็ นนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็ จคนหนึ่งในด้ านการดาเนินธุรกิจร้ าน
หนังสือที่มีผลการดาเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลานาน ความสามารถในการดาเนินธุรกิจและประสบการณ์ ในด้ าน
ธุรกิจค้ าปลีกดังกล่าวของคุณทนง โชติสรยุทธ์ นัน้ เชื่อว่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ดังนัน้ คณะกรรมการ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทังสามคนคื
้
อ
นายฤทธิ์ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม และนายทนง โชติสรยุทธ์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึง่
จากนัน้ ดร.อรรณพ ตันละมัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ดร.อรรณพ ตันละมัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการของบริ
้
ษัท
ตามที่เสนอ
์ ธีระ
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตังนายฤทธิ
้
โกเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม และนายทนง โชติสรยุทธ์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้ ลง
มติเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ดังนี ้
1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เห็นด้ วย
756,563,775 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.8973
ไม่เห็นด้ วย
601,900 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0794
งดออกเสียง
175,200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0231
บัตรเสีย
0 เสียง
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการและกรรมการผู้จดั การกลุม่ ธุรกิจภัตตาคารเอ็มเค
เห็นด้ วย
757,154,275 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9753
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
186,600 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0246
บัตรเสีย
0 เสียง
3. นายทนง โชติสรยุทธ์
กรรมการอิสระ
เห็นด้ วย
756,995,675 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9544
ไม่เห็นด้ วย
138,700 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0183
งดออกเสียง
206,500 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0272
บัตรเสีย
0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายประวิทย์ ตันติวศินชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน นาเสนอ
รายละเอียดต่อประชุม
นายประวิทย์ ตันติวศินชัย ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้ ยึ ด หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางในการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2556 ที่ผา่ นมาดังนี ้คือ
1. ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่
ละคน กรรมการที่ มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม ขึ น้ ก็ ค วรจะได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ด้ ว ย นอกจากนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการควรอยูใ่ นระดับที่ใกล้ เคียงกับค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทอื่นที่อยูใ่ นธุรกิจเดียวกันและ
มีขนาดของธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน
2. ค่าตอบแทนที่จ่ายตามผลการดาเนินงานประจาปี ของบริ ษัท เช่น โบนัสกรรมการ ควรเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนที่
จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในรู ปเงินปั นผล หากปี ใดมิได้ มีการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้น ก็จะไม่มีการพิจารณาการจ่าย
โบนัสให้ แก่กรรมการ
3. กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ จะได้ รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริ หารเท่านัน้ จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการของบริ ษัทฯแต่อย่างใด
4. มีการทบทวนถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุกปี
โดยในการพิจารณาการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2557 นัน้ คณะกรรมการได้ ยึดหลักเกณฑ์และแนว
ทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปี ที่แล้ ว และมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริ ษัทจ่ายในปี ที่แล้ วยังมี
ความเหมาะสมอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
สาหรับปี 2557 ดังนี ้
เงินโบนัสกรรมการประจาปี 2556
(1) ประธานกรรมการบริ ษัท
750,000 บาท
(2) กรรมการบริษัทคนละ
500,000 บาท
ค่ าตอบแทนที่จ่ายเป็ นรายเดือน
(1) ประธานกรรมการบริ ษัท
37,500 บาทต่อเดือน
(2) กรรมการบริ ษัทคนละ
25,000 บาทต่อเดือน
ค่ าเบีย้ ประชุมที่จ่ายเป็ นรายครัง้ ต่ อการประชุมสาหรั บคณะกรรมการชุดย่ อย
(1) ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 22,500 ต่อครัง้ ของการประชุม
(2) กรรมการคณะกรรมการชุดย่อย 15,000 ต่อครัง้ ของการประชุม
ทัง้ นี ้ กรรมการที่ เ ป็ นผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท จะได้ รั บ ค่า ตอบแทนในฐานะของผู้บ ริ ห ารบริ ษั ท เท่า นัน้ จะไม่ได้ รั บ
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่อย่างใด
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติท่ ีประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
เห็นด้ วย
757,220,375 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9840
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
120,500 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0159
บัตรเสีย
0 เสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี สาหรับปี 2557
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาแล้ ว
เห็นว่า บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด มีมาตรฐานการสอบบัญชีที่เป็ นระดับสากลและเป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป และผลการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในฐานะเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี ที่ผ่านมาก็จดั อยู่ในเกณฑ์ที่ดี จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังมีรายนาม
ต่อไปนี ้
1.นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรื อ
2.นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451และ/หรื อ
3.นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604และ/หรื อ
4.นางสายฝน อินทร์ แก้ ว
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434
และกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2557 สาหรับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เป็ นจานวนเงินรวม 1,955,000 บาท ซึง่ เท่ากับค่าสอบ
บัญชีของปี 2556
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
ผู้ถือหุ้น (นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ) ได้ สอบถามว่า ค่าสอบบัญชี เฉพาะของบริ ษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) เป็ นจานวนเท่าไร
นายประวิ ท ย์ ตัน ติ วศิ น ชัย ชี แ้ จงว่า ค่าสอบบัญชี ข องบริ ษั ท เอ็ม เค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เท่า กับ
1,400,000 บาท บริ ษัท เอ็ม เค อินเตอร์ ฟ้ ดู จากัด เท่ากับ 440,000 บาท และบริ ษัท เอ็มเค เซอร์ วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
เท่ากับ 115,000 บาท
ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ เอื ้อชัยเลิศกุล) ได้ แสดงความคิดเห็นว่า บริ ษัทฯ ควรมีการนาเสนอรายละเอียดค่าสอบบัญชีของ
แต่ละบริ ษัทให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ และสอบถามเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบัญชีในปี 2556 เป็ นจานวนเท่าไร และมีการเปรี ยบเทียบ
ราคากับบริ ษัทสอบบัญชีอื่นหรื อไม่
นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ชี ้แจงว่า ค่าสอบบัญชีในปี 2556 เป็ นจานวน 1,955,000 บาท เท่ากับในปี 2557 ที่นาเสนอ
นายประวิทย์ ตันติวศินชัย ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า สาหรับการเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีนนั ้ เนื่องจากปี นี ้เป็ นปี แรกที่บริ ษัทฯ
เข้ าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีแนะนาว่าควรจะใช้ บริ ษัทเดิมในการสอบบัญชี ดังนันในปี
้
นี ้ ทางบริ ษัทฯ จึงไม่ได้ ทาการ
เปรี ยบเทียบราคา อย่างไรก็ตาม โดยปกติทางบริ ษัทฯ จะมีการเปรี ยบเทียบราคา โดยบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ เสนอ
ราคาที่เหมาะสม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุมัติ แ ต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี แ ละก าหนดค่ า สอบบัญ ชี ส าหรั บ ปี 2557 ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
เห็นด้ วย
756,914,375 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9436
ไม่เห็นด้ วย
125,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0165
งดออกเสียง
301,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0397
บัตรเสีย
0 เสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ได้ ระบุไว้ ว่า “ผู้ถือหุ้น
ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ อ งอื่นนอกจากที่
กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ” ซึ่งไม่มีผ้ เู สนอเรื่ องอื่นใดเป็ นระเบียบวาระ ดังนันจะไม่
้
มีการนาเสนอเรื่ องอื่ นใดให้ ที่
ประชุมพิจารณาอนุมตั ิและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
ผู้ถือหุ้น (นายณัฐพล กรสิทธิกุล) ได้ สอบถามว่า เงินลงทุนในบริ ษัท พลีนสั เอ็ม เค ลิมิเท็ด แสดงอยู่ในส่ วนไหนของ
งบแสดงฐานะทางการเงิน และการรับรู้รายได้ จากบริ ษัทดังกล่าวแสดงอยูใ่ นส่วนไหนของงบกาไรขาดทุน
นายประวิทย์ ตันติวศินชัย ชี ้แจงว่า เนื่องจากบริ ษัทได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อการด้ อยค่าเต็มจานวนของเงินลงทุนดังกล่าว จึงไม่
ปรากฎในงบแสดงฐานะทางการเงิน สาหรับการรับรู้รายได้ จะเป็ นในรูปของ franchise fee เป็ นรายเดือน
ผู้ถือหุ้น (นายณัฐพล กรสิทธิกลุ ) ได้ สอบถามเพิ่มเติมว่า ความคืบหน้ าของการควบรวมกิจการเป็ นอย่างไรบ้ าง
นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ชี ้แจงว่า ปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่ องดังกล่าว แต่ยงั ไม่สามารถแจ้ งรายละเอียด
ได้
ผู้ถือหุ้น (นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ) ได้ แสดงความคิดเห็นว่า ในส่วนของวิสยั ทัศน์ อยากให้ เน้ นเรื่ องอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพ เป็ นวัตถุประสงค์หลัก
นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ชี ้แจงว่า ในประเด็นนี ้ขอรับไว้ พิจารณา
ผู้มอบฉันทะ (คุณรุ่ งศรี เจียรนัยขจร) ได้ สอบถามว่า ปั จจุบนั สังคมมีความตื่นตัวอย่างมากเกี่ยวกับการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชั่น และสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ได้ มีการจัดตัง้ ทาโครงการแนวร่ วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อยากทราบว่าบริ ษัทฯ มีความสนใจเข้ าร่วมโครงการดังกล่าวหรื อไม่ และบริ ษัทฯ
มีการกาหนดนโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างไรบ้ าง
นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เป็ นอย่างมาก นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ยังได้ ยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการควบคุมดูแลการบริ หารงานของบริ ษัทฯ สาหรับการเข้ าร่ วมในโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิภาคเอกชนในการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นัน้ จะได้ นาเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณากาหนดแนวทางในการให้ ความร่ วมมือในโครงการ
ดังกล่าวต่อไป

ผู้ถือหุ้น (นายวรฤทธิ์ อร่ามเรื อง) ได้ แสดงความคิดเห็นว่า อยากให้ บริ ษัทเป็ นผู้นาในการนาเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ ในการบริ การ รวมถึงหากิ จกรรมให้ แก่ลูกค้ าระหว่างรอคิว และควรให้ บริ ษัท เอ็มเค เซอร์ วิส เทรนนิ่ง จากัด เปลี่ยน
แนวทางจาก cost center มาเป็ น profit center
นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ชี ้แจงว่า บริ ษัทเน้ นเรื่ องการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการให้ บริ การ เช่น การนาหุ่ นยนต์
มาให้ บริ การลูกค้ า การนาเครื่ องมือสารสนเทศมาใช้ ในการสัง่ อาหารอัตโนมัติ ซึ่งอยู่ในระยะทดลอง และจะมีการขยายไปใน
สาขาต่าง ๆ มากขึ ้น ในส่วนของการให้ บริ การการอบรมให้ แก่บริ ษัทภายนอกนัน้ เนื่องจากบริ ษัท เอ็มเค เซอร์ วิส เทรนนิ่ง
จากัด ยังมี resource ในการให้ บริ การจากัด ดังนัน้ ณ ปั จจุบนั จึงยังไม่สามารถให้ บริ การแก่บริ ษัทอื่นๆได้
ผู้ถือหุ้น (นายสหธง ธี รโชติมงคล) ได้ สอบถามว่า บริ ษัทมีนโยบายในการปิ ดสาขาที่ไม่กาไรหรื อไม่อย่างไร และใน
อดีตมีการปิ ดสาขาที่ไม่กาไรหรื อไม่ นอกจากนี ้บริ ษัทมีกลยุทธ์ในการเลือกที่ตงในการเปิ
ั้
ดสาขาอย่างไร
นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยในการพิจาณาการเลือกที่ตงเพื
ั ้ ่อเปิ ดสาขาใหม่ รวมทัง้
การพิจารณาการปิ ดสาขาที่ไม่สามารถทากาไรและเห็นว่ามีความเป็ นไปได้ น้อยที่จะพลิกกลับมาทากาไรได้ ในอนาคต
ผู้ถือหุ้น (นายจักรพันธ์ อินชูกุล ) ได้ สอบถามถึงความคืบหน้ าของโครงการร้ านอาหารที่ถนนพัฒนาการ รวมถึง
แผนการขยายการนาเครื่ องมือสารสนเทศมาใช้ ในการสัง่ อาหารอัตโนมัติ
นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ชี ้แจงว่า สาหรับโครงการที่พฒ
ั นาการ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการศึกษาและประมาณการมูลค่าการ
ลงทุนเพื่อดูถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตว่าอยู่ในระดับที่บริ ษัทฯ รั บได้ หรื อไม่ ในส่วนของการนาเครื่ องมือ
สารสนเทศมาใช้ ในการสัง่ อาหารอัตโนมัตินนั ้ ทางบริ ษัทฯ จะทาการทดลองในบางสาขา เพื่อให้ มนั่ ใจว่า แนวทางดังกล่าว
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ การทีด่ ีขึ ้น จึงจะทาการขยายผลไปยังสาขาต่าง ๆ
ผู้ถือหุ้น (นายอดิเรก พัชนี) ได้ สอบถามว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายในการกระตุ้นยอดขายในช่วงเวลาที่มีลกู ค้ าน้ อยอย่างไร
นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ชีแ้ จงว่า ฝ่ ายการตลาดของบริ ษัทฯ ได้ มีการทดลองทากลยุทธ์ ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วย
กระตุ้นการเติบโตของยอดขาย
ผู้ถือหุ้น (นายศรัณย์ พิมพ์งาม) ได้ สอบถามว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายในการปรับราคาอย่างไร
นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯ จะปรับราคาเฉพาะในกรณีที่ต้นทุนมีการปรับขึ ้นอย่างถาวร
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่ วมการประชุม และให้ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
บริ ษัท และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดการประชุม เวลา 16.30 น.
ลงชื่อ…………………………………ประธานที่ประชุม
(นายฤทธิ์ ธีระโกเมน)

