เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2557
ของ
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันที 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดุสติ ธานี กรุงเทพฯ
นายฤทธิ ธีระโกเมน ประธานกรรมการทําหน้ าทีเป็ นประธานในทีประชุม
ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทีมาร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ของบริ ษัท และแจ้ งให้ ทีประชุม
ทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 516 ราย และโดยการมอบฉันทะ จํานวน 639 ราย รวมทังสิน 1,155
ราย โดยถือหุ้นรวมกันทังสิน 751,065,023 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 82.9127 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั
ษัท ซึง
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ ษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ประธานฯ
จึงเปิ ดประชุม
ทังนี ก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุม ประธานได้ กล่าวแนะนํากรรมการ ผู้สอบบัญชี และทีปรึกษากฎหมาย ดังนี
กรรมการบริษัท
1. นายฤทธิ 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 าทีบริ 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 สํานักงาน อีวาย จํากัด
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

ทีปรึกษากฏหมาย
1. คุณมนัญญา ฐิ ตินนั ทวรรณ

บริ ษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี (ประเทศไทย) จํากัด

ก่อนทีจะให้ ทีประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทชีแจงวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระ ดังนี
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1. การออกเสียงลงคะแนน จะนับ หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ เสียง และผู้ถือหุ้น ราย สามารถออกเสียง
ในแต่ละวาระว่า เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึงเท่านัน จะไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้ นกรณีผ้ รู ับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศทีแต่งตังคัส
โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
2. เพืออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัทได้ นําระบบบาร์ โค้ ดมาใช้ ในการนับคะแนนเสียง ซึงจะช่วยให้
ขันตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างรวดเร็ วยิงขน โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ ยกเว้ นวาระที การเลือกตังกรรมการ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนน และส่งมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทเพือนับคะแนนเสียงต่อไป สําหรับผู้ถือหุ้นทีเห็นด้ วย ไม่
ต้ องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
3. ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระ ยกเว้ นการเลือกตังกรรมการในวาระที บริ ษัทจะเก็บเฉพาะผู้ทีลงคะแนน
เสียงไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง แล้ วจึงนําไปหักออกจากจํานวนคะแนนเสียงทังหมด
4. สําหรับวาระที การเลือกตังกรรมการ จะดําเนินไปเป็ นรายบุคคล ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียง ไม่
ว่าจะ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้ เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทเพือนับ
คะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทีไม่สง่ บัตรลงคะแนน จะถือว่า เห็นด้ วย
5. ผู้มาประชุมทีเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึงผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงคะแนนไว้
ล่วงหน้ าแล้ ว ไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก เนืองจากบริ ษัทได้ บนั ทึกคะแนนเสียงตามทีผู้ถือหุ้นกําหนดไว้ แล้ ว
6. มติของทีประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เว้ นแต่เรื องทีกฎหมายกําหนดเป็ นอย่างอืน
ต่อจากนัน ประธานฯ ได้ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น เมือวันที 28 มีนาคม 2556
ประธานฯ แจ้ งต่อทีประชุมว่าได้ ทําการจัดส่งสําเนารายงานการประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
แล้ ว และขอแก้ ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมือวันที 28 มีนาคม 2556 ในวาระที 9 การพิจารณาอนุมตั ิการจ่าย
บําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 และค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2556 ซึงอยู่ในหน้ า 12 ของหนังสือเชิ ญประชุม
บรรทัดที 3 ค่าตอบแทนทีจ่ายเป็ นรายเดือนของประธานกรรมการบริ ษัทฯ ทีระบุไว้ วา่ “37,000 บาท ต่อเดือน” ขอแก้ ไขเป็ น
“37,500 บาท ต่อเดือน” สําหรับวาระอืน ๆ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ได้ มีการบันทึกรายงานการประชุม
ไว้ อย่างถูกต้ องตรงตามมติของทีประชุม จึงเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมือวันที 28
มีนาคม 2556 ให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 รับรอง
มติที ประชุ ม : ทีประชุม พิจ ารณาแล้ ว และลงมติด้ว ยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ หุ้นที มาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมือวันที 28 มีนาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

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

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
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คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

94.8923
0.0001
5.1074

วาระที 2 รับทราบรายงานประจําปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท
ประธานฯ แจ้ งต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการได้ จดั ทํารายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัท สําหรับปี สินสุดวันที
31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2556 ซึงได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
จึงขอสรุปภาพรวมผลการดําเนินงานดังนี
ในปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ รวม 14,240 ล้ านบาท เติบโตจากปี ก่อนหน้ า 1,099 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการ
เติบโตร้ อยละ 8 โดยสาเหตุหลักเกิ ดจากการขยายสาขาทังในส่วนของร้ านเอ็มเค สุกี ร้ านยาโยอิ และร้ านทีเป็ นแบรนด์
ใหม่ของบริ ษัท นอกจากนี ในปี 2556 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ เท่ากับ 2,039 ล้ านบาท เพิมขึนจากปี ก่อนหน้ า 8 ล้ านบาท โดย
จํานวนสาขาทีเปิ ดใหม่ในปี 2556 มีทงสิ
ั น 55 สาขา แบ่งเป็ น ร้ านเอ็มเค สุกี 27 สาขา ร้ านยาโยอิ 22 สาขา ร้ านมิยาซากิ 4
สาขา ร้ านฮากาตะ 2 สาขาส่งผลให้ ณ สินปี 2556 บริ ษัทมีจํานวนสาขาทังสิน 552 สาขา แบ่งเป็ น สาขาในประเทศ 506
สาขา และสาขาต่างประเทศอีก 46 สาขา
จากนัน ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดงั นี
ผู้ถือหุ้น (นางวิยะดา คงเสรี ) ได้ สอบถามถึงผลประกอบการในแต่ละธุรกิจของบริ ษัทว่าเป็ นอย่างไร
นายประวิทย์ ตันติวศินชัย ได้ ชีแจงว่า ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย ร้ านเอ็มเค สุกี และร้ านยาโยอิ มี
อัตรากําไรสุทธิประมาณ 13%-14% และ 7%-8% ตามลําดับ
ผู้ถื อ หุ้น (นางสาวภรยมล จงเรื อ งรอง) ได้ ส อบถามถึ ง เรื องการขยายสาขาเพิ มขึน จะส่ง ผลกระทบต่อ ผล
ประกอบการของสาขาเดิมหรื อไม่ รวมถึงความเสียงในเรื องของนําท่วม ทางบริ ษัทมีแผนรองรับอย่างไร และบริ ษัท ได้ รับ
ค่าชดเชยความเสียหายจากนําท่วมแล้ วหรื อไม่
นายประวิทย์ ตันติวศินชัย ชีแจงว่า จากเหตุการณ์นาท่
ํ วมในปี 2554 ทีผ่านมา โรงงานทีนวนครของบริ ษัทได้ รับ
ความเสียหาย และมีการเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษัทประกัน ซึงทางบริ ษัทได้ รับเงินชดเชยค่าเสียหายมาแล้ ว ยังคง
เหลือยอดคงค้ างอีกเพียงเล็กน้ อย ซึงอยู่ระหว่างการเจรจากับทางบริ ษัทประกัน นอกจากนีนายฤทธิ ธี ระโกเมน ชีแจง
เพิมเติมว่า บริ ษัทได้ สร้ างโรงงานแห่งใหม่เพิมขึนอีก แห่งบนถนนบางนา-ตราด เพือมารองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัท
อีกทังยังสามารถกระจายความเสียงจากอุทกภัยด้ วย ในส่วนของผลประกอบการของสาขา ทางบริ ษัททําการวิเคราะห์ใน
หลาย ๆ มิติ เพือให้ ร้ ูถึงสาเหตุของปั ญหาทีอาจเกิดขึน
ผู้ถือหุ้น (นายธํารง อนันต์ทวีผล) ได้ สอบถามว่า ทางบริ ษัทมีกลยุทธ์ในการเอาชนะคูแ่ ข่งขันอย่างไร
นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงว่า บริ ษัทสามารถเติบโตอย่างต่อเนืองนัน เกิดจากปั จจัยหลายประการ เช่น การดูแล
พนักงาน การจัดหาวัตถุดิบ การสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้ให้ เช่าสถานที การโฆษณา เป็ นต้ น ซึงบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับ
ปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี ส่งผลให้ บริ ษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ผู้ถือหุ้น (นายธํารง อนันต์ทวีผล) ได้ สอบถามเพิมเติมว่า บริ ษัทสามารถผ่านวิกฤติในปี 2540 มาได้ อย่างไร
นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงว่า เนืองจากในเวลานันบริ ษัทไม่ได้ มีเงินกู้จากต่างประเทศ จึงไม่ได้ รับผลกระทบมาก
นักจากวิกฤติดงั กล่าว นอกจากนัน การแข่งขันในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง ส่ง ผลให้ บริ ษัทสามารถขยายตัวได้ อย่างรวดเร็ ว
ผู้ถือหุ้น (นายธํ ารง อนันต์ทวีผล) ได้ สอบถามเพิมเติมอีกว่า บริ ษัทมีกลยุทธ์ ในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ
อย่างไรบ้ าง
นายฤทธิ ธี ระโกเมน ชีแจงว่า ในระยะนีเป็ นช่วงเริ มต้ นของการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ซึงบริ ษัทจะต้ อง
ทําการศึกษาและทําความเข้ าใจผู้บริ โภคในแต่ละประเทศซึงมีลกั ษณะทีแตกต่างกันไป ซึงทางบริ ษัทฯ จะต้ องปรับเปลียน
กลยุทธ์ให้ เข้ ากับแต่ละประเทศโดยคาดว่าจะต้ องใช้ เวลาระยะหนึงเพือการขยายธุรกิจไปต่างประเทศในอนาคต
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม
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เนืองจากวาระนีเป็ นวาระเพือทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุ ปว่าทีประชุมได้ รับทราบ
รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี 2556 แล้ ว
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายประวิทย์ ตันติวศินชัย รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน นําเสนอ
รายละเอียดต่อทีประชุม
นายประวิทย์ ตันติวศินชัย ชีแจงต่อทีประชุมว่า บริ ษัทได้ จัดทํางบการเงิน สําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2556 ซึงได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรั บรองจากผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท สํานั กงาน อีวาย จํ ากัด และได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยมีรายละเอียดดังนี
ในปี 2555 และ 2556 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ จํานวน 5,086 ล้ านบาท และ 15,006 ล้ านบาท ตามลําดับ มีหนีสิน
จํานวน 3,615 ล้ านบาท และ 2,482 ล้ านบาท ตามลําดับ รายได้ จากการขาย จํานวน 12,987 ล้ านบาท และ 13,969 ล้ าน
บาท ตามลําดับ รายได้ รวม จํานวน 13,141 ล้ านบาท และ 14,240 ล้ านบาท ตามลําดับ กําไรสําหรับปี จํานวน 2,031
ล้ านบาท และ 2,039 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นกําไรต่อหุ้น 4.11 บาท และ 2.57 บาท ตามลําดับ
จากนัน ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม
ประธานฯ ขอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที ธันวาคม
มติทประชุ
ี
ม: ทีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิงบการเงิน
สําหรับปี สินสุดวันที 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
วาระที 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรและการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2556
ประธานฯ แจ้ งต่อทีประชุมว่า บริ ษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผล ดังต่อไปนี
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล
และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็ นสําคัญ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
อาจพิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราทีน้ อยกว่าอัตราทีกํ าหนดข้ างต้ น หรื อ งดจ่ายเงิ นปั นผล โดยขึนอยู่กับภาวะทาง
เศรษฐกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย และความจําเป็ นในการใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในการบริ หารกิจการและการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
จากผลการดําเนินงานของบริ ษัทประจําปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 ซึงปรากฏว่า บริ ษัทมีกําไรสุทธิตามงบ
การเงินรวมเท่ากับ 2,039 ล้ านบาท โดยบริ ษัทไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2556 เป็ นทุนสํารองอีกเนืองจากบริ ษัทได้
มีการจัดสรรกําไรสุทธิ เป็ นทุนสํารองครบถ้ วนแล้ วตามทีกฎหมายกําหนด นอกจากนี บริ ษัทมีฐานะการเงินทีแข็งแกร่ ง
สภาพคล่องทางการเงินทีสูง และมีเงินทุนทีเพียงพอเพือสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ฯ ครังที 1/2557 เมือวันที 24 กุมภาพันธ์ 2557 จึงมีมติให้ เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เพือพิจารณา
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อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็ นเงินทังสิน 1,449 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 71 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ วนั ที 8 พฤษภาคม 2557 เป็ นวันกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สําหรับ
ผู้ถือหุ้นทุกรายทีมีชือปรากฎในทะเบียนรายชือผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เพือสิทธิ ในการรับเงินปั นผล และวันที 9 พฤษภาคม
2557 ให้ เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริ ษัท สําหรับรวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นเพือให้ เป็ นไปตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพือสิทธิในการรับ
เงินปั นผลและกําหนดจ่ายเงินปั นผล ในวันที 21พฤษภาคม 2557
จากนัน ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดงั นี
ผู้รับมอบฉันทะ (นายภัทร นพศิริวงศ์) ได้ สอบถามว่า เงินทีใช้ ในการจ่ายเงินปั นผลมาจากส่วนใด
นายประวิทย์ ตันติวศินชัย ชีแจงว่า เป็ นเงินสดของบริ ษัท
ผู้ถือหุ้น (นางวิยะดา คงเสรี ) ได้ สอบถามถึงเหตุผลในการจ่ายปั นผลในปี 2555
นายประวิทย์ ตันติวศินชัย ชีแจงว่า เป็ นการจ่ายปั นผลก่อนบริ ษัทฯ เข้ าตลาดหลักทรัพย์ โดยคําแนะนําของที
ปรึกษาทางการเงิน
ผู้ถือหุ้น (นางรัตนา สายคณิต) ได้ สอบถามว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายปั นผลระหว่างกาลหรื อไม่
นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงว่า ในประเด็นนีขอรับไว้ พิจารณา
ผู้ถือหุ้น (นายรภัสสิทธิ ตังเอียมอมร) ได้ สอบถามว่า บริ ษัทฯ มีสภาพคล่องค่อนข้ างสูง เหตุใดจึงไม่จ่ายเงินปั น
ผล 100% ของกําไรสุทธิ
นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงว่า เนืองจากบริ ษัทฯ อาจมีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนในการขยายธุรกิจในอนาคต จึง
จําเป็ นต้ องสํารองเงินทุนดังกล่าวไว้
ผู้ถือหุ้น (นายรภัสสิทธิ ตังเอียมอมร) ได้ สอบถามเพิมเติมว่า บริ ษัทฯ มีเหตุผลอย่างไรในการนําบริ ษัทเข้ าตลาด
หลักทรัพย์ เนืองจากยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุน
นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงว่า การทีนําบริ ษัทเข้ าตลาดหลักทรัพย์นนั เพือต้ องการให้ บริ ษัทฯ มีการกํากับดูแลทีดี
ซึงจะนําไปสูก่ ารเติบโตอย่างยังยืน รวมถึงเป็ นการสร้ างโอกาสให้ บริ ษัทฯ สามารถนําเงินทุนทีได้ มาไปลงทุนเพือให้ มีการ
เติบโตได้ อย่างรวดเร็ ว
ผู้รับมอบฉันทะ (นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล) ได้ แสดงความคิดเห็นว่า บริ ษัทควรมีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราทีสูงที สุด
เท่าทีจะทําได้ และหากบริ ษัทต้ องการใช้ เงินทุน ก็สามารถระดมทุนได้ ใหม่จากในตลาดหลักทรัพย์
นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงว่า ในประเด็นนีขอรับไว้ พิจารณา
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม
ประธานฯ ขอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
ตามรายละเอียด
ทีได้ ชีแจงข้ างต้ น
มติทีประชุ ม: ทีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการ
จัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2556 ตามทีเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

757,263,029
3,400
74,400
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9897
0.0004
0.0098

วาระที 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ แจ้ งต่อทีประชุมว่า สําหรับในวาระการเลือกตังกรรมการนี จะขอให้ มีการลงมติเป็ นรายบุคคล และ
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียง ไม่วา่ จะ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นทีไม่สง่ บัตรลงคะแนน จะ
ถือว่าเห็นด้ วย และเนืองจากในวาระนี ประธานฯ เป็ นกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย จึงขอให้ ดร.อรรณพ ตันละมัย ประธาน
กรรมการตรวจสอบเป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดในวาระนี และได้ เรี ยนเชิญกรรมการทีมีสว่ นได้ เสียทัง 3 ท่านออกจากห้ อง
ประชุม
ดร.อรรณพ ตันละมัย ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้ งต่อทีประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 18 กําหนดให้
กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในอัตราหนึงในสามของจํานวนกรรมการ
ทังหมด ถ้ าจํานวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม
กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน ก็ให้ จบั ฉลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไป
ให้ กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการทีออกจากตําแหน่งไปนัน อาจเลือกให้ เข้ ารับ
ตําแหน่งอีกก็ได้ เนืองจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครังนี นับเป็ นปี ทีสองภายหลังการจดทะเบียนเป็ นบริ ษัท
มหาชนจํากัด ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครั งที 1/2557 เมือวันที 24 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการจึงได้
ดําเนินการให้ จับฉลากกันเพือกํ าหนดกรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครังนี
จํานวน 3 คน จากจํานวนกรรมการทียังไม่ได้ ออกจากตําแหน่ง 6 คน ปรากฏว่า กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามผล
การจับฉลากจํานวน 3 คนคือ
1. นายฤทธิ ธีระโกเมน
ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการและกรรมการผู้จดั การกลุม่ ธุรกิจภัตตาคารเอ็มเค
3. นายทนง โชติสรยุทธ์
กรรมการอิสระ
ทังนี คณะกรรมการซึงไม่รวมกรรมการทีมีสว่ นได้ เสียได้ ปรึกษาหารื อกันแล้ วและมีความเห็นว่า ทังนายฤทธิ ธีระ
โกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็ นผู้ก่อตังบริ ษัทและเป็ นปั จจัยสําคัญทีทําให้ ธุรกิจร้ านอาหารของบริ ษัทมีความ
เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนืองและประสบผลสําเร็ จอย่างมาก ซึงย่อมแสดงให้ เห็นว่า บุคคลทังสองมีคณ
ุ สมบัติทีเหมาะสม
อย่างยิงทีจะเป็ นผู้นําพาบริ ษัทให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าต่อไป สําหรับ นายทนง โชติสรยุทธ์ ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการผู้จดั การของบริ ษัท ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน) และนับได้ ว่าเป็ นนักธุรกิจทีประสบความสําเร็ จคนหนึงในด้ าน
การดําเนินธุรกิจร้ านหนังสือทีมีผลการดําเนินงานทีดีอย่างต่อเนืองมาเป็ นเวลานาน ความสามารถในการดําเนินธุรกิจและ
ประสบการณ์ ในด้ านธุรกิจค้ าปลีกดังกล่าวของคุณทนง โชติสรยุทธ์ นัน เชือว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ ดังนัน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เลือกตังกรรมการทีต้ องออก
จากตําแหน่งตามวาระทังสามคนคือ นายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม และนายทนง โชติสรยุทธ์ กลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง
จากนัน ดร.อรรณพ ตันละมัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นซักถามและแสดงความ
คิดเห็น
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ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ดร.อรรณพ ตันละมัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ ขอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการของ
บริ ษัทตามทีเสนอ
มติทประชุ
ี
ม: ทีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตังนายฤทธิ
ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม และนายทนง โชติสรยุทธ์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง
โดยได้ ลงมติเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี
1. นายฤทธิ ธีระโกเมน
ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบริ 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
0.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
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
0 เสียง
บัตรเสีย
วาระที 6 พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายประวิทย์ ตันติวศินชัย รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน นําเสนอ
รายละเอียดต่อประชุม
นายประวิทย์ ตันติวศินชัย ชีแจงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการได้ ยึดหลัก เกณฑ์ แ ละแนวทางในการกํ า หนด
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2556 ทีผ่านมาดังนีคือ
1. ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละคน กรรมการทีมีหน้ าทีความรับผิดชอบเพิมขึน ก็ควรจะได้ รับค่าตอบแทนทีเพิมขึนด้ วย นอกจากนี
ค่าตอบแทนกรรมการควรอยูใ่ นระดับทีใกล้ เคียงกับค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทอืนทีอยูใ่ นธุรกิจเดียวกัน
และมีขนาดของธุรกิจทีใกล้ เคียงกัน
2. ค่า ตอบแทนที จ่ า ยตามผลการดํ า เนิ น งานประจํ า ปี ของบริ ษั ท เช่ น โบนัส กรรมการ ควรเชื อมโยงกับ
ค่าตอบแทนทีจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในรู ปเงินปั นผล หากปี ใดมิได้ มีการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้น ก็จะไม่มีการ
พิจารณาการจ่ายโบนัสให้ แก่กรรมการ
3. กรรมการที เป็ นผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ จะได้ รั บ ค่ า ตอบแทนในฐานะของผู้บ ริ ห ารเท่ านัน จะไม่ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริ ษัทฯแต่อย่างใด
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4. มีการทบทวนถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจําทุกปี
โดยในการพิจารณาการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2557 นัน คณะกรรมการได้ ยึดหลักเกณฑ์และ
แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปี ทีแล้ วและมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการทีบริ ษัทจ่ายในปี ทีแล้ ว
ยังมีความเหมาะสมอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการสําหรับปี 2557 ดังนี
เงินโบนัสกรรมการประจําปี 2557
( ) ประธานกรรมการบริ ษัท
750,000 บาท
( ) กรรมการบริษัทคนละ
500,000 บาท
ค่ าตอบแทนทีจ่ ายเป็ นรายเดือน
( ) ประธานกรรมการบริ ษัท
37,500 บาทต่อเดือน
( ) กรรมการบริ ษัทคนละ
25,000 บาทต่อเดือน
ค่ าเบียประชุมทีจ่ ายเป็ นรายครังต่ อการประชุมสําหรับคณะกรรมการชุดย่ อย
( ) ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 22,500 ต่อครังของการประชุม
( ) กรรมการคณะกรรมการชุดย่อย 15,000 ต่อครังของการประชุม
ทังนี กรรมการทีเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท จะได้ รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริ หารบริ ษัทเท่านัน จะไม่ได้ รับ
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่อย่างใด
จากนัน ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ ขอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
มติทประชุ
ี
ม: ทีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม โดย
มีรายละเอียด 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
วาระที 7 พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี สําหรับปี 2557
ประธานฯ แจ้ งต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณา
แล้ วเห็นว่า บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีมาตรฐานการสอบบัญชีทีเป็ นระดับสากลและเป็ นทียอมรับทัวไป และผลการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีในฐานะเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี ทีผ่านมาก็จดั อยู่ในเกณฑ์ทีดี จึงเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นแต่งตังผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557
ดังมีรายนามต่อไปนี
.นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4377 และ/หรื อ
.นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4451และ/หรื อ
.นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4604และ/หรื อ
.นางสายฝน อินทร์ แก้ ว
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4434
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และกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2557 สําหรับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เป็ นจํานวนเงินรวม 1,955,000 บาท ซึงเท่ากับค่า
สอบบัญชีของปี 2556
จากนัน ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดงั นี
ผู้ถือหุ้น (นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์) ได้ สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริ ษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) เป็ นจํานวนเท่าไร
นายประวิทย์ ตันติวศินชัย ชีแจงว่า ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เท่ากับ
1,400,000 บาท บริ ษัท เอ็ม เค อินเตอร์ ฟ้ ูด จํากัด เท่ากับ 440,000 บาท และบริ ษัท เอ็มเค เซอร์ วิส เทรนนิง เซ็นเตอร์
จํากัด เท่ากับ 115,000 บาท
ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ เอือชัยเลิศกุล) ได้ แสดงความคิดเห็นว่า บริ ษัทฯ ควรมีการนําเสนอรายละเอียดค่าสอบบัญชี
ของแต่ละบริ ษั ทให้ ผ้ ูถือ หุ้นรั บ ทราบ และสอบถามเพิ มเติ มว่า ค่า สอบบัญชี ใ นปี
เป็ นจํ านวนเท่า ไร และมีการ
เปรี ยบเทียบราคากับบริ ษัทสอบบัญชีอืนหรื อไม่
นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงว่า ค่าสอบบัญชีในปี 2556 เป็ นจํานวน 1,955,000 บาท เท่ากับในปี 2557 ทีนําเสนอ
นายประวิทย์ ตันติวศินชัย ชีแจงเพิมเติมว่า สําหรับการเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีนนั เนืองจากปี นีเป็ นปี แรกที
บริ ษัทฯ เข้ าตลาดหลักทรัพย์ ซึงผู้สอบบัญชีแนะนําว่าควรจะใช้ บริ ษัทเดิมในการสอบบัญชี ดังนันในปี นี ทางบริ ษัทฯ จึง
ไม่ได้ ทําการเปรี ยบเทียบราคา อย่างไรก็ตาม โดยปกติทางบริ ษัทฯ จะมีการเปรี ยบเทียบราคา โดยบริ ษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด ได้ เสนอราคาทีเหมาะสม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม
ประธานฯ ขอให้ ที ประชุม พิจ ารณาอนุมัติแต่งตังผู้ส อบบัญชี และกํ าหนดค่า สอบบัญชี สํา หรั บปี 2557 ตาม
รายละเอียดทีเสนอข้ างต้ น
มติทีประชุม: ทีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิแต่งตัง
ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 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
วาระที 8 พิจารณาเรืองอืน ๆ
ประธานฯ แจ้ งต่อทีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ได้ ระบุไว้ วา่ “ผู้ถือ
หุ้นซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
จะขอให้ ทีประชุมพิจารณาเรื อ งอืน
นอกจากทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ” ซึงไม่มีผ้ เู สนอเรื องอืนใดเป็ นระเบียบวาระ ดังนันจะไม่มีการนําเสนอ
เรื องอืนใดให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี
จากนัน ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดงั นี
ผู้ถือหุ้น (นายณัฐพล กรสิทธิกุล) ได้ สอบถามว่า เงินลงทุนในบริ ษัท พลีนสั เอ็ม เค ลิมิเท็ด แสดงอยู่ในส่วนไหน
ของงบแสดงฐานะทางการเงิน และการรับรู้รายได้ จากบริ ษัทดังกล่าวแสดงอยูใ่ นส่วนไหนของงบกําไรขาดทุน
นายประวิทย์ ตันติวศินชัย ชีแจงว่า เนืองจากบริ ษัทได้ ตงค่
ั าเผือการด้ อยค่าเต็มจํานวนของเงินลงทุนดังกล่าว จึง
ไม่ปรากฎในงบแสดงฐานะทางการเงิน สําหรับการรับรู้รายได้ จะเป็ นในรูปของ franchise fee เป็ นรายเดือน
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ผู้ถือหุ้น (นายณัฐพล กรสิทธิกลุ ) ได้ สอบถามเพิมเติมว่า ความคืบหน้ าของการควบรวมกิจการเป็ นอย่างไรบ้ าง
นายฤทธิ ธี ร ะโกเมน ชี แจงว่า ปั จจุบัน บริ ษั ท อยู่ร ะหว่า งการพิ จ ารณาเรื องดัง กล่า ว แต่ยัง ไม่ส ามารถแจ้ ง
รายละเอียดได้
ผู้ถือหุ้น (นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์) ได้ แสดงความคิดเห็นว่า ในส่วนของวิสยั ทัศน์ อยากให้ เน้ นเรื องอาหารทีดีต่อ
สุขภาพ เป็ นวัตถุประสงค์หลัก
นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงว่า ในประเด็นนีขอรับไว้ พิจารณา
ผู้มอบฉันทะ (คุณรุ่ งศรี เจียรนัยขจร) ได้ สอบถามว่า ปั จจุบนั สังคมมีความตืนตัวอย่างมากเกียวกับการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน และสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ได้ มีการจัดตังทําโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน อยากทราบว่าบริ ษัทฯ มีความสนใจเข้ าร่ วมโครงการดังกล่าวหรื อไม่ และ
บริ ษัทฯ มีการกําหนดนโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชันอย่างไรบ้ าง
นายฤทธิ ธี ระโกเมน ชี แจงว่า บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึง ความสําคัญในเรื องการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชันเป็ นอย่างมาก นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษัทฯ ยังได้ ยดึ หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในการควบคุมดูแลการบริ หารงานของบริ ษัทฯ สําหรับการเข้ าร่ วมในโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิภาคเอกชนใน
การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันนัน จะได้ นําเข้ าทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพือพิจารณากําหนดแนวทางในการให้
ความร่วมมือในโครงการดังกล่าวต่อไป
ผู้ถือหุ้น (นายวรฤทธิ อร่ ามเรื อง) ได้ แสดงความคิดเห็นว่า อยากให้ บริ ษัทเป็ นผู้นําในการนําเรื องเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ในการบริ การ รวมถึงหากิจกรรมให้ แก่ลกู ค้ าระหว่างรอคิว และควรให้ บริ ษัท เอ็มเค เซอร์ วิส เทรนนิง
จํากัด เปลียนแนวทางจาก cost center มาเป็ น profit center
นายฤทธิ ธี ระโกเมน ชีแจงว่า บริ ษัทเน้ นเรื องการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการให้ บริ การ เช่น การนํา
หุน่ ยนต์มาให้ บริ การลูกค้ า การนําเครื องมือสารสนเทศมาใช้ ในการสังอาหารอัตโนมัติ ซึงอยู่ในระยะทดลอง และจะมีการ
ขยายไปในสาขาต่าง ๆ มากขึน ในส่วนของการให้ บริ การการอบรมให้ แก่บริ ษัทภายนอกนัน เนืองจากบริ ษัท เอ็มเค
เซอร์ วิส เทรนนิง จํากัด ยังมี resource ในการให้ บริ การจํากัด ดังนัน ณ ปั จจุบนั จึงยังไม่สามารถให้ บริ การแก่บริ ษัทอืนๆได้
ผู้ถือหุ้น (นายสหธง ธีรโชติมงคล) ได้ สอบถามว่า บริ ษัทมีนโยบายในการปิ ดสาขาทีไม่กําไรหรื อไม่อย่างไร และ
ในอดีตมีการปิ ดสาขาทีไม่กําไรหรื อไม่ นอกจากนีบริ ษัทมีกลยุทธ์ในการเลือกทีตังในการเปิ ดสาขาอย่างไร
นายฤทธิ ธี ระโกเมน ชีแจงว่า บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยในการพิจาณาการเลือกทีตังเพือเปิ ดสาขาใหม่
รวมทังการพิจารณาการปิ ดสาขาทีไม่สามารถทํากําไรและเห็นว่ามีความเป็ นไปได้ น้อยทีจะพลิกกลับมาทํากําไรได้ ใน
อนาคต
ผู้ถือหุ้น (นายจักรพันธ์ อินชูกุล) ได้ สอบถามถึงความคืบหน้ าของโครงการร้ านอาหารทีถนนพัฒนาการ รวมถึง
แผนการขยายการนําเครื องมือสารสนเทศมาใช้ ในการสังอาหารอัตโนมัติ
นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงว่า สําหรับโครงการทีพัฒนาการ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการศึกษาและประมาณการมูลค่า
การลงทุนเพือดูถึ งผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้ รับในอนาคตว่าอยู่ใ นระดับทีบริ ษัทฯ รั บได้ หรื อไม่ ในส่วนของการนํ า
เครื องมือสารสนเทศมาใช้ ในการสังอาหารอัตโนมัตินนั ทางบริ ษัทฯ จะทําการทดลองในบางสาขา เพือให้ มนใจว่
ั าแนวทาง
ดังกล่าวสามารถเพิมประสิทธิภาพในการบริ การทีดีขนึ จึงจะทําการขยายผลไปยังสาขาต่าง ๆ
ผู้ถือหุ้น (นายอดิเรก พัชนี) ได้ สอบถามว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายในการกระตุ้นยอดขายในช่วงเวลาทีมีลกู ค้ าน้ อย
อย่างไร
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นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงว่า ฝ่ ายการตลาดของบริ ษัทฯ ได้ มีการทดลองทํากลยุทธ์ตา่ ง ๆ อย่างต่อเนือง เพือช่วย
กระตุ้นการเติบโตของยอดขาย
ผู้ถือหุ้น (นายศรัณย์ พิมพ์งาม) ได้ สอบถามว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายในการปรับราคาอย่างไร
นายฤทธิ ธีระโกเมน ชีแจงว่า บริ ษัทฯ จะปรับราคาเฉพาะในกรณีทีต้ นทุนมีการปรับขึนอย่างถาวร
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทีสละเวลามาร่ วมการประชุม และให้ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ทีเป็ นประโยชน์อย่างยิง
ต่อบริ ษัท และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดการประชุม เวลา 16.30 น.

ลงชือ…………………………………ประธานทีประชุม
(นายฤทธิ ธีระโกเมน)
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