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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 
ของ บริษัท ฮอท พอท  จํากัด (มหาชน) 

 

สถานท่ี ณ หองเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักส่ี   
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

วันท่ีและเวลา วันพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

เร่ิมการประชุม 

นางสาวนิดา ศิริจันทร ทําหนาท่ีดําเนินการประชุม (“ผูดําเนินการประชุม”) ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา 
บริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันท่ี 26   มีนาคม 2558 
(Record Date) และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 27 มีนาคม 2558 ซึ่ง ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน บริษัทมีทุนจดทะเบียน
จํานวน 101,500,000 บาท และมีทุนชําระแลว 101,500,000 บาท แบงออกหุนสามัญจํานวน 406,000,000 หุน มูลคา
หุนท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท 

ณ ขณะเร่ิมประชุม มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 90 ราย และผูมอบฉันทะ 95 ราย รวมเปน
จํานวนผูมารวมประชุมท้ังส้ิน 185 ราย นับรวมจํานวนหุนได 284,553,588 หุน หรือคิดเปนรอยละ 70.0871 ของหุนท่ี
จําหนายไดท้ังหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดไววา ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดของ
บริษัท 

ผูดําเนินการประชุม ไดกลาวแนะนํากรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชี ท่ีเขารวมประชุมในครั้งนี้ 
ดังตอไปนี้ 

กรรมการที่เขารวมประชุม 
(1) นายเมตตา จารุจินดา ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
(2) นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี     กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
(3) นางสาวสกุณา บายเจริญ     กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
(4) นายสมชาย ฤกษวิบูลยศรี     กรรมการ กรรมการบริหาร และเจาหนาท่ีบริหารสายงานบริหารจัดการ 
(5) นายอมรศักด์ิ เกตุจรูญ      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
(6) นายสุธีร รัตนนาคินทร               กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการที่ลาประชุม 

-ไมมี- 

ผูบริหารที่เขารวมประชุม 

นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย   เจาหนาท่ีบริหารสายงานบัญชีและการเงิน 

ผูสอบบัญชีท่ีเขารวมประชุม   

บริษัท สํานักงานธรรมนิติ สอบบัญชี จํากัด 
นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสด์ิ 
นางสาวดวงแกว  ศรีวองไทย  
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ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงใหผูถือหุนรับทราบดังนี้ 

1. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีมี หรือเทากับจํานวนหุนท่ีไดรับมอบฉันทะมา  
โดยใหถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง ซึ่งสามารถออกเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียง
อยางใดอยางหน่ึงเทานั้น ยกเวนผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทย
เปนผูดูแลหุนเทานั้นท่ีสามารถแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. ในการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทจะใชระบบ Barcode ในการนับคะแนน โดยจะนําคะแนนเสียงท่ี
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียหักออกจากคะแนนเสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุม และสวนท่ีเหลือ
จะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวยในวาระนั้น ๆ  

3. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะลงคะแนน ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียง ขอใหทําเครื่องหมายใน
บัตรลงคะแนน  พรอมลงลายมือชื่อ และยกมือขึ้น เพ่ือใหเจาหนาท่ีไปเก็บบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับ
คะแนน บัตรลงคะแนนที่เจาหนาท่ีไดรับภายหลังจากท่ีไดประกาศปดรับบัตรลงคะแนนของวาระนั้น ๆ แลว 
จะถือวาเปนบัตรท่ีเห็นดวยเทานั้น 

สําหรับผูถือหุนท่ีเห็นดวย ขอใหเก็บบัตรลงคะแนนไวกอน และภายหลังเสร็จส้ินการประชุม กรุณาสงคืน
บัตรลงคะแนนทั้งหมดใหแกเจาหนาท่ีของบริษัทท่ีประตูทางออก  เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบคะแนน
ตอไป 

อยางไรก็ตาม ในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เพ่ือให
สอดคลองกับหลักธรรมภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทุก
ทานลงคะแนน เห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนน พรอมท้ังลงลายมือชื่อ โดย
ออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายคน และสงใหเจาหนาท่ีของบริษัท เพ่ือนํามานับคะแนน ท้ังนี้ 
บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงกอน เพ่ือความสะดวกในการนับ
คะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนน เห็นดวย ในภายหลังจากท่ีลงคะแนนกรรมการครบทุกทาน 

สําหรับผูรับมอบฉันทะท่ีผูมอบฉันทะไดระบุการออกเสียงลงคะแนนไวแลวในใบมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะ
จะไมไดรับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทจะทําการบันทึกคะแนนตามที่ผูถือหุนไดแสดงความประสงคไวใน
หนังสือมอบฉันทะ  

4. บัตรลงคะแนนท่ีมีการทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง หรือไมไดลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือบัตร
ลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกํากับ จะถือเปนบัตรเสีย ดังนั้น หากผูเขารวมประชุมท่ีตองการ
แกไขการออกเสียง ใหขีดฆาของเดิมและลงลายมือชื่อกํากับ  

5. การนับผลการลงคะแนนจะแบงเปน 3 ประเภท ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ .
 2535 และขอบังคับของบริษัท  

5.1 วาระท่ีท่ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีงดออกเสียง 

5.2 วาระท่ีตองผานมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุม บริษัทจะคํานวณคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมารวมประชุมท่ีออก
เสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง 
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5.3 วาระท่ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือ
หุนท่ีมารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง 

6. สําหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีประสงคจะกลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุน
สามารถใชสิทธิของทานได โดยสงบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนลวงหนาในวาระท่ีเหลืออยูใหกับ
เจาหนาท่ีของบริษัทกอนออกจากหองประชุม เพ่ือบันทึกคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุม  

ในกรณีท่ีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมิไดคืนบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาท่ีของบริษัท ถือวาผูถือหุนหรือ
ผูรับมอบฉันทะออกเสียงเห็นดวยในการพิจารณาวาระนั้น ๆ 

7. เมื่อเสร็จการประมวลคะแนนแลว จะประกาศผลใหท่ีประชุมทราบ โดยแบงเปนคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็น
ดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเปนสัดสวนรอยละของผูถือหุนตามมติท่ีตองใช   

8. กอนลงมติในแตละวาระ ทานประธานจะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวาระ
นั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีตองการซักถามยกมือขึ้น เพ่ือเจาหนาท่ี
จะไดนําไมโครโฟนไปให และเมื่อประธานอนุญาตแลว กรุณาแจงชื่อและนามสกุล พรอมระบุวาเปนผูถือหุน 
หรือผูรับมอบฉันทะ ใหท่ีประชุมทราบกอนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดวยทุกครั้ง เพ่ือใหการบันทึก
รายงานการประชุมเปนไปอยางถูกตองครบถวน 

ในกรณีท่ีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคําถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกําลังพิจารณาอยู ขอ
ความกรุณานําไปสอบถามหรือใหความเห็นในวาระอ่ืน ๆ ในชวงทายของการประชุม และขอความกรุณา
ทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใหความเห็นหรือสอบถามอยางกระชับ และงดเวนการซักถามหรือแสดง
ความเห็นในประเด็นท่ีซ้ํากัน เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะรายอื่นไดใชสิทธิดวย และเพ่ือ
เปนการบริหารการประชุมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และอยูในเวลาที่กําหนด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการดําเนินการท่ีเหมาะสม 

9. เพ่ือความโปรงใสในการนับคะแนนเสียงในคร้ังนี้ จึงไดเชิญตัวแทนจากบริษัท สํานักงานธรรมนิติ สอบบัญช ี
จํากัด รวมเปนพยานในการนับคะแนน 

  นายเมตตา จารุจินดา ประธานกรรมการ ทําหนาท่ีเปนประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กลาวตอนรับผูถือ
หุน และผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม และแจงวาเพ่ือเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทไดเปดโอกาส
ใหผูถือหุนเสนอวาระ ซึ่งไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท โดยไดกําหนด
ระยะเวลาในการนําเสนอไว ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เมื่อครบกําหนดเวลา ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนรายใดเสนอวาระ รวมท้ังไดแจงใหผูถือหุนสงคําถามท่ีตองการใหชี้แจงในที่ประชุมลวงหนากอนประชุมดวย ซึ่งไมมี
ผูถือหุนเสนอคําถามมาลวงหนาดวย  

ดังนั้น ในการประชุมในวันนี้ จะดําเนินการตามลําดับวาระตาง ๆ ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริษัท ตามท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมท่ีไดเผยแพรบนเว็บไซตใหผูถือหุนทราบต้ังแตวันท่ี 18 มีนาคม 2558 
และไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาต้ังแตวันท่ี 8 เมษายน 2558 ดังตอไปนี ้

 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือประจําป 2557  

ประธานไดชี้แจงวา วาระนี้เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 โดย
บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2557 ภายใน 14 วัน 
นับแตวันประชุม และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวง
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พาณิชย ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พรอมท้ังเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท (www.hotpot.co.th)  และไดสงให
ผูถือหุนพิจารณาลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 1  

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุน
สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอใหท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งไดจัดใหมีขึ้น
เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2557 ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 285,302,807 99.9988 

ไมเห็นดวย 3,500 - 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0 0.0000 

 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  
2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะท้ังหมด 285,306,307 เสียง 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2557 

ในวาระนี้ ประธานไดเชิญใหนางสาวสกุณา บายเจริญ รองประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนผูนําเสนอ
รายละเอียดตอท่ีประชุม  

นางสกุณา บายเจริญไดนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2557 ใหท่ีประชุมรับทราบ 
โดยสรุปไดดังนี้ 

• เปดสาขาใหมจํานวน 18 สาขา แบงเปนฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต เพ่ิมปงยาง จํานวน 15 สาขา 
ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต 1 สาขา และฮอท พอท สุกี้ ชาบู 2 สาขา และไดปดสาขาจํานวน 27 
สาขา ซึ่งสวนใหญเปนสาขาท่ีมีผลการดําเนินงานขาดทุน 

• ปรับเปล่ียนแบรนด ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู ท้ังหมดเปนแบรนด ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต โดย
ดําเนินการแลวเสร็จในไตรมาส 3 

• พัฒนาแบรนดใหม คือ ซิกเนเจอร สเตก ลอฟต โดยเปดสาขาแรกท่ีเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เมื่อ
วันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเดิมเปนรานแบรนด ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต 

• เพ่ิมชองทางการจําหนายน้ําจิ้มสุกี้ ภายใตแบรนด ฮอท พอท ในหางเทสโก โลตัส ต้ังแตเดือน
พฤศจิกายน เปนตนมา 

• ณ ส้ินป 2557 บริษัทมีสาขาท้ังส้ิน 144 สาขา ลดลงจากป 2556 ซึ่งมีสาขาอยู 153 สาขา โดยแบงเปน
สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 62 สาขา และตางจังหวัด 82 สาขา คิดเปนสัดสวน 43 ตอ 57 
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• ในป 2557 บริษัทมียอดขาย 2,294.72 ลานบาท ลดลงจากป 2556 จํานวน 26.08 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 1.2 โดยมีลูกคาท่ีมาใชบริการจํานวน 7.85 ลานคน ลดลงรอยละ 7.9 และมีพนักงาน
จํานวน 3,420 คน ลดลงรอยละ 6.7 

• โครงสรางรายไดในป 2557 สวนใหญมาจาก ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต ในสัดสวนรอยละ 54.80 
ของรายไดจากการขาย รองลงมาเปน ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต เพ่ิมปงยาง, ฮอท พอท บุฟเฟต 
แวลลู และไดโดมอน ในสัดสวนรอยละ 19.40, 12.20 และ 10.80 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ  

• Same Store Sale ลดลงรอยละ 13.9 โดยสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลลดลงรอยละ 11.7 และ
ตางจังหวัดลดลงรอยละ 15.8 

• คาใชจายสวนใหญเพ่ิมขึ้น ยกเวนคาใชจายการตลาดที่ลดลงประมาณ 30 ลานบาท เหลือ 43.91 ลาน
บาท และคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ คือ ขาดทุนจากการปดสาขา ซึ่งเทากับ 40.45 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้น 36.78 ลานบาท ทําใหมี EBITDA ลดลงจาก 223.54 ลานบาทในป 2556 เหลือ 118.03 ลาน
บาท อยางไรก็ตาม EBITDA ท่ีรวมขาดทุนจากการปดสาขาท่ีเปนไมใชเงินสดเทากับ 153.16 ลาน
บาท 

• สําหรับแผนธุรกิจในป 2558 มีดังนี้ 

- สรางแบรนดท่ีมีอยูใหแข็งแรง เนนการสรางความแตกตาง และการใหบริการท่ีไดมาตรฐาน 

- กระจายความเสี่ยง โดยการพัฒนาแบรนดใหม รวมท้ังการเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายน้ําจิ้ม 

- ขยายสาขาใหมอยางระมัดระวัง 

- พัฒนาและคิดคนอาหารใหม ๆ ท่ีมีเอกลักษณ และตรงกับความตองการของลูกคา 

- จัดกิจกรรมการตลาดอยางตอเนื่องใหตรงกับกลุมลูกคาเปาหมาย 

- บริหารจัดการตนทุนและคาใชจาย 

- พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

- พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีรวดเร็ว ถูกตอง และสามารถนําไปใชในการบริหาร
จัดการไดทันตอเหตุการณ 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูถือหุนสอบถามและ
แสดงความคิดเห็นดังนี้ 

• นางสาวรัชนี บุญธัม ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยไดขอบคุณท่ีทางบริษัทไดแสดง
เจตนารมณเขารวมในแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และได
สอบถามถึงแผนงานท่ีบริษัทจะดําเนินการเพื่อใหไดรับใบรับรอง นอกจากนั้น ยังไดสอบถามถึงจํานวน
สาขาท่ีคาดวาจะปดในป 2558 และผลขาดทุนท่ีจะรับรู รวมทั้งแผนรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจท่ียังชะลอ
ตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในตางจังหวัด ซึ่งบริษัทมีสาขาอยูประมาณรอยละ 57 

ประธานไดชี้แจงในเรื่องของการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่นวา บริษัทอยูระหวางการศึกษาถึง
รายละเอียดท่ีตองดําเนินการ ซึ่งมีหลักเกณฑคอนขางมาก หลังจากศึกษารายละเอียดเรียบรอยแลว จะ
ไดมีการดําเนินการตอไป รวมถึงการตรวจสอบเพื่อใหไดรับใบรับรอง โดยทางเลขานุการบริษัทเปน
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ผูดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยู และจะไดมีการรายงานความคืบหนาใหทราบผานทางเว็บไซตของ
บริษัท  

นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ไดชี้แจงเกี่ยวกับการปดสาขาวา ในป 2557 บริษัท
ไดปดสาขาไป 27 สาขา ซึ่งสาเหตุของการปดสาขามาจากหลายปจจัย เชน การแขงขันของศูนยการคา
ท่ีเปดใหมในพ้ืนท่ีใกลเคียงกับท่ีรานสาขาของบริษัทท่ีต้ังอยูในหางทองถ่ิน ซึ่งไมมีศักยภาพในการท่ีจะ
แขงขัน ประกอบกับบริษัทไดมีการเปดรานสาขาใหมในศูนยการคาท่ีเปดใหมดวย จึงไดปดรานสาขาใน
หางทองถ่ินดังกลาว รวมท้ังรานสาขาท่ีต้ังอยูในทําเลที่ไมเหมาะสมจํานวน 11 สาขา ซึ่งทางศูนยการคา
ท่ีเปนพันธมิตรไดเสนอมาใหเปนชุด ซึ่งประกอบดวยศูนยการคาท่ีต้ังอยูในทําเลตาง ๆ คละ ๆ กันไป 
นอกจากนั้น ยังมีสาขาจํานวน 4 สาขาท่ีปด เพราะสัญญาเชาหมดอายุ เปนตน 

จากสภาวะเศรษฐกิจท่ียังไมฟนตัว ทําใหในปนี้ยังคงจะตองมีการปดสาขาอีก โดยต้ังแตตนป 2558 
จนถึงปจจุบัน บริษัทไดปดสาขาไปแลวจํานวน 5 สาขา โดย 2 สาขา เปนแบรนด ฮอท พอท สุกี้ ชาบู 
แบบตามส่ัง ท่ีมีขนาดเล็ก ใชเงินลงทุนไมมากนัก ประมาณ 1-2 ลานบาท เปดใหบริการท่ีหางบ๊ิกซีชะอํา 
และเทพกระษัตรี ซึ่งไดทดลองเปดเมื่อปลายป 2557 แตยอดขายไมเปนไปตามเปา บริษัทยังมีแผนที่จะ
ปดสาขาเพ่ิมเติมอีก 2 สาขาในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน  นอกจากน้ัน ในเดือนพฤษภาคม บริษัท
อาจจะพิจารณาปดรานสาขาตางจังหวัดท่ีต้ังอยูในพ้ืนท่ีเดียวกันอีกประมาณ 3-4 สาขา เนื่องจากปจจุบัน
กําลังซื้อของผูบริโภคลดลง ทําใหมีการแยงชิงลูกคากันเอง ซึ่งในป 2557 ท่ีผานมา บริษัทไดมีการปด
รานสาขาในลักษณะดังกลาว เชน มารคโฟร พลาซา แพร ซึ่งสงผลใหรานสาขาท่ีเทสโก โลตัส ท่ีต้ังอยู
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเดียวกันมีผลประกอบการที่ดีขึ้น 

สําหรับสาขาท่ีจะเปดใหบริการในปนี้ บริษัทจะเลือกพิจารณาคัดเลือกสาขาท่ีมีศักยภาพ และเปดกับ
ศูนยการคาท่ีเปนพันธมิตร ไดแก เซ็นทรัล 2 สาขา และโรบินสัน 3-4 สาขา รวมท้ังจะเนนเปดรานสาขา
แบรนดซิกเนเจอร สเตก ลอฟต ซึ่งจากการเปดใหบริการรานสาขาไปแลว 3 แหง ใหผลตอบแทนใน
ระดับท่ีดี โดยในภาวะที่กําลังซื้อยังไมกลับมา คาอาหารเฉล่ีย 200 บาทตอหัวของซิกเนเจอร สเตก 
ลอฟต นาจะตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาท่ีมีกําลังซื้อในระดับนี้ ซึ่งมีอยูจํานวนพอสมควร 

• นายอนุชา อักษรเมฆากุล ผูถือหุน สอบถามถึงสาเหตุท่ี Same Store Sale ในป 2557 เพ่ิมขึ้น เมื่อ
เทียบกับป 2556 ท้ัง ๆ ท่ียอดขายและจํานวนลูกคาลดลง และแนวโนมของ Same Store Sale ในป 
2558 

นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ไดชี้แจงวา Same Store Sale ในป 2557 ไมได
เพ่ิมขึ้น แตลดลง 13.9% เนื่องจากการแขงขันท่ีเพ่ิมขึ้นจากผูประกอบการรานอาหาร และศูนยการคาท่ี
เปดใหบริการเพ่ิมขึ้นในพ้ืนท่ีเดียวกัน ประกอบกับกําลังซื้อท่ีลดลง สวนตัวเลขท่ีทางผูถือหุนแจงวา
เพ่ิมขึ้น เปนยอดขายตอสาขาของป 2557 ท่ีเพ่ิมขึ้น 5.1% จากป 2556 เนื่องจากในป 2557 บริษัทได
ปดรานสาขาท่ีมีผลประกอบการไมดี สําหรับแนวโนมของ Same Store Sale ในป 2558 ยอดขายตั้งแต
ตนปท่ีผานมา นอยกวาระยะเวลาเดียวกันของป 2557 ซึ่งบริษัทไดนิ่งนอนใจ โดยในป 2558 บริษัทมี
แผนจะใชงบการตลาดประมาณ 70 ลานบาท เพ่ือใหเกิดการรับรูของผูบริโภคอยางตอเนื่อง โดยตั้งแต
ตนป 2558 บริษัทไดจัดใหมีอาหารเมนูใหม “พอทจังกึม” หรือตมยําเกาหลี และไดจัดใหมีการโฆษณา
ผานส่ือทางโทรทัศน และส่ือออนไลน ซึ่งมีผลทําให Same Store Sale ติดลบนอยลงไป 

ประธานไดชี้แจงเพ่ิมเติมวา ไดมีติดตามปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น และเตรียมการในการแกไขปญหา 
เพ่ือใหบริษัทกลับมามีกําไรไดอีกในอนาคต 



 

หนา 7 จาก 14   
 

มติท่ีประชุม   เนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพ่ือรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

ในวาระนี้ ประธานไดเชิญให นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย เจาหนาท่ีบริหารสายงานบัญชีและการเงิน เปน
ผูนําเสนอรายละเอียดตอท่ีประชุม  

 เจาหนาท่ีบริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงตอท่ีประชุมวา บริษัทไดจัดทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตามท่ีแสดงไวในรายงานประจําป ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2 โดยงบดุล และงบกําไร
ขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ดังกลาวไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท 
ผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแลว โดยไดนําเสนอใน
รายละเอียดของงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุน
สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไร
ขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตามท่ีเสนอ 
ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 285,360,099 99.9968 

ไมเห็นดวย 9,000 0.0032 
งดออกเสียง 3,000  
บัตรเสีย 0 0.0000    

  
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  
2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะท้ังหมด 285,372,099 เสียง 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกําไรสุทธิเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล 

จากผลการดําเนินงานป 2557 

ในวาระนี้ ประธานไดเชิญใหนางสาวสกุณา บายเจริญ รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร ชี้แจงตอท่ีประชุม  

นางสาวสกุณา บายเจริญ ไดชี้แจงวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ  .ศ  .  2535 และขอบังคับของ
บริษัท ขอ 45 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป 
หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสม จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได 
และหักสํารองตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด โดยการจายเงินปนผลในแตละปจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน สภาพคลอง 
ความจําเปน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ท้ังนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูก
นําเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติ
ใหจายเงินปนผลระหวางกาลได โดยรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป   



 

หนา 8 จาก 14   
 

จากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจําป 2557 จํานวน 54,019,184 
บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติงดจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 
และงดการจายเงินปนผลประจําป 2557 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุน
สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้  ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกําไรสุทธิเพ่ือเปน
ทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล จากผลการดําเนินงานป 2557 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงดจัดสรรเงินกําไรสุทธิเพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล จาก
ผลการดําเนินงานป 2557 ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 285,321,099 99.9832 

ไมเห็นดวย 48,000 0.0168 
งดออกเสียง 3,000  
บัตรเสีย 0 0.0000 

 
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  
2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะท้ังหมด 285,372,099 เสียง 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2558 

 ประธานไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา เนื่องจากการกําหนดคาตอบแทนกรรมการจะตองไดรับการอนุมัติจากท่ี
ประชุมผูถือหุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ โดยคํานึงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของกรรมการ และเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมท้ังผลการ
ดําเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแก
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2558 ซึ่งเทากับป 2557 ดังนี้ 
 

ตําแหนง เบ้ียประชุม 
(บาท/ครั้งการเขาประชุม) 

สิทธิประโยชนอ่ืน 

คณะกรรมการบริษัท   

- ประธานกรรมการ 15,000 ไมม ี
ไ- กรรมการ 10,000 ไมม ี

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 ไมม ี

- กรรมการตรวจสอบ 5,000 ไมม ี
 

  



 

หนา 9 จาก 14   
 

การกําหนดอัตราเบ้ียประชุมสําหรับกรรมการดังกลาวของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็ตาม การกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ ไดผานการพิจารณาอยางรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอางอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบทางผลกําไรของบริษัท 
เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามอัตราท่ีเสนอ 

 ท้ังนี้ ไดกําหนดใหกรรมการอิสระเทานั้นท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทนดังกลาวขางตน โดยกรรมการบริหารท่ี
ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอ่ืน ๆ จะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
กรรมการดังกลาวขางตน 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุน
สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 
2558 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 ตามท่ีเสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 285,304,099 99.9762 

ไมเห็นดวย 19,000 0.0067 
งดออกเสียง 49,000 0.0172 
บัตรเสีย 0 0.0000 

 
หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของ

ผูถือหุนซึ่งมาประชุม  
2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะท้ังหมด 285,372,099 เสียง 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

 ประธานไดแจงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงขอเชิญกรรมการท่ีมีสวน
ไดเสีย คือ นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี และนายอมรศักด์ิ เกตุจรูญ  ออกจากท่ีประชุม 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 17 กําหนดไววา ในการ
ประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง
เปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนท่ีใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระนั้น อาจไดรับ
เลือกต้ังเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการใหมก็ได 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงตามวาระ 2 
ทาน ดังนี้ 

1. นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี         กรรมการ 

2. นายอมรศักด์ิ เกตุจรูญ      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

ท้ังนี้ บริษัทไดประกาศบนเว็บไซตของบริษัทเชิญผูถือหุนใหเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือรับ
การเลือกต้ังเปนกรรมการ ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคล
เขารับพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการมายงับริษัท 



 

หนา 10 จาก 14   
 

กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปจจุบัน
บริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาและเห็นวา 
กรรมการทั้งสองทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท 
จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้งสองทานกลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  โดยขอมูลของกรรมการทั้งสองทาน ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในส่ิงท่ีสงมาดวย 3 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุน
สอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระนี้ ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการท่ีตอง
ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงอีกคร้ังหนึ่ง โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปน
รายคน 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ
กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

1. นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี 
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 285,284,199 99.9988 

ไมเห็นดวย 3,500 0.0012 
งดออกเสียง 84,500  
บัตรเสีย 0 0.0000 

 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  
2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะท้ังหมด 285,372,199 เสียง 

2. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ 
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 285,311,894 99.9988 

ไมเห็นดวย 3,500 0.0012 
งดออกเสียง 57,000  
บัตรเสีย 0 0.0000 

 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  
2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะท้ังหมด 285,372,894 เสียง 

 
 
 
 

 



 

หนา 11 จาก 14   
 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 

ประธานไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2558 
และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2558 เนื่องจากเปนสํานัก
งานสอบบัญชีท่ีมีความอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบอยางดี 
ประกอบกับมีคาสอบบัญชีท่ีเหมาะสม และเสนอใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัท  

1. นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสด์ิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6699 ซึ่งเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริษัท มาแลวเปนระยะเวลา 2 ป ต้ังแตป 2556 และ/หรือ 

2. นายพจน อัศวสันติชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4891 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริษัท และ/หรือ  

3. นางสาวสุลลิต  อาจสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัท และ/หรือ  

4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัท  

ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมาน้ันไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางไร 

พรอมท้ัง เสนอใหพิจารณากําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 เปนจํานวน 1,200,000 บาท ซึ่งเทากับคา
สอบบัญชีในป 2557 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุน
สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และ
กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด โดย นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสด์ิ ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6699 และ/หรือ นายพจน อัศวสันติชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4891และ/
หรือ นางสาวสุลลิต อาจสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7517 และ/หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2558 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปน
ผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และอนุมัติใหกําหนดคาสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีเปน
จํานวน 1,200,000 บาท ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 285,320,394 99.9988 

ไมเห็นดวย 3,500 0.0012 
งดออกเสียง 49,000  
บัตรเสีย 0 0.0000 

 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  
2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะท้ังหมด 285,372,894 เสียง 



 

หนา 12 จาก 14   
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 
จํานวน 10,150,000 บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาว 

ประธานไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 
Mandate) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทใน
อนาคต และ/หรือเพ่ือชําระคืนเงินกูของบริษัท โดยเพ่ิมทุนจดทะเบียน จํานวน 10,150,000 บาท จากเดิม 
101,500,000 บาท เปน 111,650,000 บาท โดยออกเปนหุนสามัญจํานวน 40,600,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 
บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวโดย
ใหใชขอความตอไปนี้แทน ท้ังนี้ ใหบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคํา เพ่ือใหเปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียน 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียน  111,650,000 บาท (หนึ่งรอยสิบเอ็ดลานหกแสนหาหมื่นบาท) 
 แบงออกเปน 446,600,000 หุน (ส่ีรอยส่ีสิบหกลานหกแสนหุน) 
 มูลคาหุนละ 0.25 บาท (ย่ีสิบหาสตางค) 
 โดยแบงออกเปน 
 หุนสามัญ 446,600,000 หุน (ส่ีรอยส่ีสิบหกลานหกแสนหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ์ - ไมมี- หุน 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุน
สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวน 10,150,000 บาท และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัท ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกลาว 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 
จํานวน 10,150,000 บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนดังกลาว ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 285,337,294 99.9875 

ไมเห็นดวย 6,500 0.0023 
งดออกเสียง 29,100 0.0102 
บัตรเสีย 0 0.0000 

 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะท้ังหมด 285,372,894 เสียง 
 
 
 

 



 

หนา 13 จาก 14   
 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวน
ไมเกิน 40,600,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท 

ประธานไดชี้แจงตอตอท่ีประชุมวา การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 
จํานวนไมเกิน 40,600,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท เสนอขายใหบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
โดยราคาท่ีเสนอขายจะตองไมเปนการเสนอขายหุนในราคาต่ํา ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เรื่องการคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุนท่ี
ออกใหมในราคาต่ํา และบุคคลดังกลาวจะตองไมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ  .ศ . 2546  

ท้ังนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจดังนี้ 

- พิจารณาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได และจะเสนอขายใหกลุมบุคคล
ใดกอน หรือใหทุกกลุมบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได รวมถึงมีอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขาย 
วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียด และเง่ือนไขอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

- เขาเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาตางท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังดําเนินการตาง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

- ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตาง ๆ และหลักฐานท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน ซึ่ง
รวมถึงติดตอ และย่ืนคําขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ และนําหุนสามัญเพ่ิมทุนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย      
เอ็ม เอ ไอ 

เมื่อมีการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนดวยวิธีการเสนอขายหุนตอบุคคลในวงจํากัด ทุนชําระแลวในสวนท่ีเพ่ิมขึ้นจะมี
จํานวนไมเกินรอยละ 10 ของทุนชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพ่ิมทุน ซึ่งเปนจํานวนหุนไมเกิน 
40,600,000 หุน  

ท้ังนี้ การจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ีบริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปใน
ครั้งถัดไป หรือภายในวันท่ีกฎหมายกําหนดใหตองจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในคร้ังถัดไป แลวแตวันใดจะถึง
กอน 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูถือหุนสอบถามและ
แสดงความเห็น ดังนี้ 

• นางสาวรัชนี บุญธัม ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามถึงหลักเกณฑในการ
พิจารณาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนแบบทั่วไปใหแกบุคคลในวงจํากัด 

นายอมรศักด์ิ เกตุจรูญ กรรมการอิสระไดชี้แจงวา วัตถุประสงคหลักของการเพิ่มทุนแบบท่ัวไป เพ่ือเปน
แผนสํารองในการเพ่ิมทุน โดยจะไดไมตองเสียเวลาในการขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหม ซึ่งตองใช
เวลาประมาณ 45-60 วัน ท้ังนี้ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดหลักเกณฑในการเสนอขาย
หุนเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไปใหแกบุคคลเฉพาะเจาะจงไวอยางชัดเจน เพ่ือคุมครองผลประโยชน
ของผูถือหุนเดิม ดังนี้ 



 

หนา 14 จาก 14   
 

 

- ราคาท่ีเสนอขายจะตองไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด 

- ผูซื้อจะตองไมใชบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน (Related Party) ซึ่งมีการกําหนดคํานิยามไวชัดเจน 

- จํานวนท่ีเสนอขายไมเกินรอยละ 10 ของทุนชําระแลว 

ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน
สามัญเพ่ิมทุน แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวนไมเกิน 40,600,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 
บาท เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวน
ไมเกิน 40,600,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท เสนอขายใหบุคคลในวงจํากัด ตามเสนอ ดวยคะแนนเสียง 
ดังนี้  
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 285,344,294 99.9970 

ไมเห็นดวย 8,500 0.0030 
งดออกเสียง 20,100  
บัตรเสีย 0 0.0000 

 
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  
2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะท้ังหมด 285,372,894 เสียง 

 

วาระท่ี 10  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

ประธาน ไดเปดโอกาสใหกับผูถือหุนซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอ
เรื่องอื่นใดหรือสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงกลาวปดการประชุมและขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวม
ประชุมทุกทาน และในฐานะตัวแทนของพนักงานบริษัท ขอขอบคุณผูถือหุนท่ีใหไววางใจในการลงทุนในหุนของบริษัท 
และพนักงานของบริษัทจะพยายามบริหารจัดการบริษัทใหดีท่ีสุด เพ่ือจะแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในปนี้ใหผานพน
ไปดวยดี และทําใหบริษัทกลับมามีผลประกอบการที่ดีขึ้นในปตอ ๆ ไป 

ปดประชุม : เวลา 16.00 น. 

        

                                          
______________________________ 
        (นายเมตตา จารุจินดา) 
           ประธานในที่ประชุม 

 


