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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 

ของ บริษัท ฮอท พอท  จํากัด (มหาชน) 

 

สถานที่ ณ หองสิตารมย พระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจงวัฒนะ 

แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

วันที่และเวลา วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. 

เริ่มการประชุม 

นายทนงศักดิ์ รุงประเสริฐ ทําหนาที่ดําเนินการประชุม (“ผูดําเนินการประชุม”) ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบวา บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผู

ถือหุนประจําป 2557 (“ที่ประชุม”) ในวันที่ 14  มีนาคม 2557 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 

225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 

2557 ซึ่ง ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน  101,500,000 บาท และมีทุนชําระแลว 

101,500,000 บาท แบงออกหุนสามัญจํานวน 406,000, 000  หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท 

ณ ขณะเริ่มประชุม มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 103 ราย และผูรับมอบฉันทะ 129 ราย 

รวมเปนจํานวนผูมารวมประชุมทั้งสิ้น 232 ราย นับรวมจํานวนหุนได 232,231,397 หุน หรือคิดเปนรอยละ 57.20  
ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดไววา ตองมีผูถือหุน

และผูรับมอบฉันทะมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของหุนที่จําหนาย

ไดทั้งหมดของบริษัท 

ผูดําเนินการประชุมไดกลาวแนะนํากรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชี ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ 

ดังตอไปนี้ 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

(1) นายเมตตา จารุจินดา ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
(2) นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี     กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร 

(3) นางสาวสกุณา บายเจริญ     กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจาหนาที่บริหาร  

(4) นายสมชาย ฤกษวิบูลยศรี     กรรมการ กรรมการบริหาร และเจาหนาที่บริหารสายงานบริหารจัดการ 

กรรมการที่ลาประชุม 

(1) นายศุภกฤต  เมฆภานุวัฒน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(2) นายอมรศักด์ิ  เกตุจรูญ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ผูบริหารที่เขารวมประชุม 

นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย  เจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน 

ผูสอบบัญชีจากที่เขารวมประชุม 

นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์     บริษัท สํานักงานธรรมนิติ สอบบัญชี จํากัด 

นางสาวดวงแกว  ศรีวองไทย 
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ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงใหผูถือหุนรับทราบ

ดังนี้ 

1. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มี หรือเทากับจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะ

มา  โดยใหถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง ซึ่งสามารถออกเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 
เพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ยกเวนผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียนใน

ประเทศไทย เปนผูดูแลหุนเทานั้นที่สามารถแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. ในการนับคะแนนเสียงในแตละระเบียบวาระ บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง  หัก

ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยใน

ระเบียบวาระนั้นๆ  

3. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะลงคะแนน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหทําเครื่องหมายใน

บัตรลงคะแนน พรอมลงลายมือชื่อ และยกมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการ

นับคะแนน บัตรลงคะแนนที่เจาหนาที่ไดรับภายหลังจากที่ไดประกาศปดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบ

วาระนั้นๆ แลว จะถือวาเปนบัตรที่เห็นดวยเทานั้น 
สําหรับผูถือหุนที่เห็นดวย ขอใหเก็บบัตรลงคะแนนไวกอน และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม กรุณาสงคืน

บัตรลงคะแนนทั้งหมดใหแกเจาหนาที่ของบริษัทที่ประตูทางออก  เพื่อประโยชนในการตรวจสอบคะแนน

ตอไป 

อยางไรก็ตาม ในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให

สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบ

ฉันทะทุกทานลงคะแนน เห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนน พรอมทั้งลง

ลายมือชื่อ โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายคน และสงใหเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อนํามา

นับคะแนน ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงกอน เพื่อความ

สะดวกในการนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนน เห็นดวย ในภายหลังจากที่ลงคะแนน
กรรมการครบทุกทาน 

สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ผูมอบฉันทะไดระบุการออกเสียงลงคะแนนไวแลวในใบมอบฉันทะ ผูรับมอบ

ฉันทะจะไมไดรับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทจะทําการบันทึกคะแนนตามที่ผูถือหุนไดแสดงความ

ประสงคไวในหนังสือมอบฉันทะ  

4. บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือ

ชื่อกํากับจะถือเปนบัตรเสีย ดังนั้น หากผูเขารวมประชุมตองการแกไขการออกเสียง ใหขีดฆาของเดิมและ

ลงลายมือชื่อกํากับ  

5. การนับผลการลงคะแนนจะแบงเปน 2 ประเภท ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ .ศ .  2535 และขอบังคับของบริษัท 
5.1 ระเบียบวาระที่ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไดแก วาระที่ 1, 3, 4, 6 และ 7 บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนน

เสียงของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง โดยไมนับรวมคะแนนเสียงของผูถือหุนที่งดออกเสียง 

5.2 ระเบียบวาระที่ตองผานมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ไดแก วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ

กําหนดคาตอบแทนของกรรมการ บริษัทจะคํานวณคะแนนเสียง โดยนับเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่

มารวมประชุม 
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6. สําหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะกลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุน

สามารถใชสิทธิของทานได โดยสงบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนลวงหนาในวาระที่เหลืออยูใหกับ

เจาหนาที่ของบริษัทกอนออกจากหองประชุม เพื่อบันทึกคะแนนเสียงแตละวาระการประชุม  

ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมิไดคืนบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาที่ของบริษัทกอนที่จะสรุป

คะแนนเสียงของแตละระเบียบวาระการประชุม ใหถือวาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะออกเสียงเห็นดวยใน
การพิจารณาระเบียบวาระนั้นๆ 

7. เมื่อเสร็จการประมวลคะแนนแลว จะประกาศผลใหที่ประชุมทราบ โดยแบงเปนคะแนนเสียงเห็นดวย ไม

เห็นดวย และงดออกเสียง โดยคิดเปนสัดสวนรอยละของผูถือหุนตามมติที่ตองใช โดยจํานวนคะแนนเสียง

ในแตละระเบียบวาระอาจไมเทากัน เนื่องจากมีผูประชุมเขามาเพิ่มเติมหรือออกจากหองประชุม  

8. กอนลงมติในแตละวาระ ประธานจะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระ

นั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ตองการซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจาหนาที่

จะไดนําไมโครโฟนไปให และเมื่อประธานอนุญาตแลว กรุณาแจงชื่อและนามสกุล พรอมระบุวาเปนผูถือ

หุน หรือผูรับมอบฉันทะ ใหที่ประชุมทราบกอนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดวยทุกครั้ง เพื่อใหการ

บันทึกรายงานการประชุมเปนไปอยางถูกตองครบถวน 

ในกรณีที่ผูถือหุนมีคําถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กําลังพิจารณาอยู ขอความกรุณานําไป

สอบถามหรือใหความเห็นในวาระอื่นๆ ในชวงทายของการประชุม และขอความกรุณาทานผูถือหุนให

ความเห็นหรือสอบถามอยางกระชับ และงดเวนการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ํากัน เพื่อ

เปดโอกาสใหผูถือหุนรายอื่นไดใชสิทธิดวย และเพื่อเปนการบริหารการประชุมใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และอยูในเวลาที่กําหนด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการดําเนินการที่เหมาะสม 

9. เพื่อความโปรงใสในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ ไดเชิญตัวแทนจากบริษัท สํานักงานธรรมนิติ สอบบัญชี 

จํากัด รวมเปนพยานในการนับคะแนน 

 นายเมตตา จารุจินดา ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กลาวตอนรับผู

ถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม และแจงวาเพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระ ซึ่งไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเว็บไซตของ

บริษัท โดยไดกําหนดระยะเวลาในการนําเสนอไว ตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 เมื่อ

ครบกําหนดเวลา ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอระเบียบวาระ รวมทั้งไดแจงใหผูถือหุนสงคําถามที่ตองการให

ชี้แจงในที่ประชุมลวงหนากอนประชุมดวย ซึ่งไมมีผูถือหุนเสนอคําถามมาลวงหนา  

ดังนั้น ในการประชุมในวันนี้ จะดําเนินการตามลําดับระเบียบวาระตางๆ ซึ่งไดผานการพิจารณาของ

คณะกรรมการบริษัท ตามที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือประจําป 2556  

ประธานชี้แจงวา วาระนี้เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556  

โดยบริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ภายใน 14 

วันนับแตวันประชุม และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวง

พาณิชย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท (www.hotpot.co.th)  และได
สงใหผูถือหุนพิจารณาลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1  
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 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือ

หุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ดังกลาว 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งไดจัดใหมี

ขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน2556 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ           คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 232,442,001 100 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง 53,200  
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 232,495,201 เสียง 

3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้ 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2556 

ในวาระนี้ ประธานไดเชิญใหนางสาวสกุณา บายเจริญ รองประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูนําเสนอ

รายละเอียดตอที่ประชุม  

นางสาวสกุณา บายเจริญไดนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2556 ใหที่

ประชุมรับทราบ โดยสรุปไดดังนี้ 

 ณ สิ้นป 2556 บริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 153 สาขา (เปดสาขาใหมจํานวน 27 สาขา และปดสาขา 15 
สาขา) โดยแบงเปนสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 61 สาขา และตางจังหวัด 92 สาขา 

 ในป 2556 บริษัทไดจัดกิจกรรมการตลาดที่สําคัญ ดังนี้ โฆษณาทีวีชุดแรงดึงดูด สวนลดตางๆ เชน 
สวนลด 20% สําหรับผูหญิง (Ladies’ Day) สวนลด 20% วันพุธ เปนตน การจัดโปรโมชั่นรวมกับ

พันธมิตร การสื่อสารผานลูกคาผานทางแอพพลิเคชั่นไลน (LINE) โดยมีผูเขามาโหลดสติ๊กเกอรกวา 

5,600,000 ราย 

 ในป 2556 บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นจากป 2555 23.92%  เปน 2,320.80 ลานบาท ลูกคาที่มาใช
บริการเพิ่มขึ้น  19.31% เปน  8.52 ลานคน และมีพนักงานเพิ่มขึ้น 2.55% เปน 3,664  คน 

 โครงสรางรายไดในป 2556 สวนใหญจะมาจาก ฮอท พอท บุฟเฟต แวลู และฮอท พอท อินเตอร 
บุฟเฟต ในสัดสวนรอยละ 40.12 และ 39.93 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ โดยสัดสวนรายได

ของไดโดมอน และฮอท พอทที่เพิ่มเตาปงยางมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น  

 ความคืบหนาของไดโดมอนที่ซื้อมาตั้งแตป 2554 จํานวน 25 สาขา สรุปไดดังนี้ บริษัทไดปด 11 
สาขา ปรับปรุง 7 สาขา ปรับปรุงและเปลี่ยนแบรนดเปนฮอท พอทที่เพิ่มเตาปงยาง 4 สาขา และมี 3 

สาขาที่ยังไมปรับปรุง โดยสาขาที่ปรับปรุงแลวมียอดขายเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยกวา 100%  
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 แผนงานในป 2557 บริษัทจะเปดสาขาใหมประมาณ 15–20 สาขา โดยเกือบทั้งหมดจะเปนแบรนด
ฮอท พอทที่เพิ่มเตาปงยาง และจะมีการปรับปรุงสาขาฮอท พอท บุฟเฟต แวลู และจะปรับเปลี่ยน

เปนแบรนดฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต ทั้งหมด  

 แผนงานใน 3 – 5 ปขางหนา บริษัทจะขยายสาขาปละ 20–25 สาขา ใชเงินลงทุนประมาณสาขาละ 
7–9 ลานบาท ขึ้นอยูกับแบรนด และขนาดของพื้นที่ โดยมีแผนขยายสาขาใหได 250 สาขาภายใน 

3–5 ปขางหนา รวมทั้งมีแผนในการขยายสาขาไปยังประเทศ AEC และการซื้อแบรนดใหม 

 ประธาน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูถือหุนสอบถาม

และแสดงความคิดเห็นดังนี้ 

 นายวรพจน ลิ้มชาวฟา ผูถือหุนไดสอบถามเก่ียวกับแหลงเงินทุนในการขยายสาขา  

นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงวาแหลงเงินทุนจะมาจากกระแสเงิน

จากการดําเนินงาน และเงินกูจากสถาบันการเงิน 

 นางสิริวรรณ เกษวิเศษ ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ และการวิจัย

พฤติกรรมผูบริโภคในกลุม AEC 

นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ไดชี้แจงวาบริษัทมีรายการอาหารกวา 100 รายการ ซึ่งกวา 90% จะเปน

อาหารหลักเหมือนเดิม แตทุกไตรมาสจะมีเมนูอาหารแนะนํา โดยตั้งแตเดือนพฤษภาคม จนถึงสิ้นป 

2557 จะมีเทศกาลอาหาร เพื่อสรางความแปลกใหม และสีสันใหแกลูกคา  

สวนในเรื่องการวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคในกลุม AEC ยังไมไดศึกษารายละเอียดในเรื่องนี้ แตจะ

พิจารณาในเรื่องของทําเลที่ตั้ง และกําลังซื้อเปนหลัก โดยจะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนอาหาร

บางอยางใหเหมาะสมกับแตละประเทศ 

 นายพลวัฒน ภูธนทรัพย ผูถือหุน สอบถามวาปนี้จะมีการเปดสาขากี่สาขา และตอนนี้เปดไปแลวกี่
สาขา วิธีการในการลดการปดสาขา และความคืบหนาในการซื้อแบรนดใหม 

นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ชี้แจงวา ปนี้ไดเปดสาขาไปแลว 3 สาขา และในปนี้มีจํานวนสาขาที่จะเปด

แนๆ 15 – 16 สาขา ซึ่งไดมีการเซ็นสัญญาเรียบรอยแลว  

สําหรับวิธีการลดการปดสาขา บริษัทจะมีการพิจารณาเลือกสาขาที่จะเปดมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม 
บริษัทจะยังมีสาขาที่ตองปดอยู เนื่องจากมีสาขาเกาที่เปดมานาน 5–10 ป ซึ่งอาจไดรับผลกระทบ

จากหางที่เปดใหม  

ในสวนของแบรนดใหมที่จะซื้อ ยังไมสามารถเปดเผยขอมูลได เนื่องจากยังไมมีความชัดเจน 100%   

 นายวิชัย จินดาดํารงเวช ผูถือหุน สอบถามวาคาใชจายในการขายและบริหารประกอบดวยคาใชจาย
อะไรบาง และจะลดคาใชจายอยางไร 

นางสาวสกุณา บายเจริญ รองประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงวาคาใชจายหลักๆ ประกอบดวย 

คาจาง คาการตลาด คาสาธารณูปโภค คาเชาและคาบริการ และคาเสื่อมราคา โดยคาจางเพิ่มขึ้น 

จากการที่พนักงานในธุรกิจบริการขาดตลาด ตองมีการแขงขันในการดึงตัวพนักงานรานสาขา ทําให

ตองมีการเพิ่มคาจาง และสวัสดิการใหมีความเหมาะสม  
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ในสวนการลดคาใชจาย บริษัทไดนําเทคโนโลยีมาใช เพื่อไมใหมีการจางพนักงานในสวนสนับสนุน

เพิ่มขึ้น รวมทั้งการควบคุมคาใชจายของสวนสนับสนุน ลดคาใชจายการตลาด โดยมีการใชวิธีการ

สื่อสารผาน Social Media แทนการโฆษณาทีวี ซึ่งทําใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดมี

ประสิทธิภาพ โดยใชคาใชจายนอยลง นอกจากนั้นยังไดมีการเจรจากับทางหางเพื่อขอลดคาเชา 

มติที่ประชุม   เนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ในวาระนี้ ประธานไดเชิญใหนายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย เจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน 

เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม  

 นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดจัดทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับป 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่แสดงไวในรายงานประจําป ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 โดยงบดุล และงบกําไร

ขาดทุนดังกลาว ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผานการสอบทานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว 

 ประธาน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูถือหุนสอบถาม

และแสดงความคิดเห็นดังนี้ 

 นายธรัฐ เตชะเลิศ สอบถามเก่ียวกับเจาหนี้คาซื้อสินทรัพย จํานวน 65.50 ลานบาท และเงินเบิกเกิน
บัญชี จํานวน 30.23 ลานบาท 

นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย ไดชี้แจงวายอดเจาหนี้คาซื้อสินทรัพยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในชวงไตร

มาส 4 ของป 2556 มีการเปดสาขา 10 กวาแหง ซึ่งไดรับเครดิตประมาณ 90 วัน สวนเงินเบิกเกิน

บัญชี เปนเช็คคางจาย ซึ่ง Supplier นํามาขึ้นเงินไมทัน  

ไมมีผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม  

ประธาน จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2556 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2556 ตามที่

เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้    
มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ           คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 233,262,935 100 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง 53,401  
  

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 233,316,336 เสียง 

3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้ 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2556 และจายเงินปนผล 

 ในวาระนี้ ประธานไดเชิญใหนางสาวสกุณา บายเจริญ รองประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอที่ประชุม  

  นางสาวสกุณา บายเจริญไดชี้แจงวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับ

ของบริษัท ขอ 45 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิ

ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจด

ทะเบียน (ถามี) 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี

เงินได และหักสํารองตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด โดยการจายเงินปนผลในแตละปจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน 

สภาพคลอง ความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงิน

ปนผลจะตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได โดยรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราว

ถัดไป   

จากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินรวม บริษัทมีกําไรสุทธิประจําป 2556 จํานวน 42,776,418 

บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการ

ดําเนินงานของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผล
ประจําป 2556 ในอัตราหุนละ 0.06 บาทใหแกผูถือหุนของบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติเมื่อ

วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ใหจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2556 ไปแลวในอัตราหุนละ 

0.04 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล

ดังกลาว คงเหลือเปนเงินปนผลจายในคราวนี้ ในอัตราหุนละ 0.02 บาท จํานวนหุน 406,000,000 หุน รวมเปนเงิน

ทั้งสิ้น 8,120,000 บาท โดยจะทําการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน 

(Record Date) เพื่อรับสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และกําหนดวันปดสมุดทะเบียนผูถือ

หุน เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 

รวมทั้งกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้การใหสิทธิดังกลาวยังไมมีความแนนอน จนกวาจะ

ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว 

ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลในปที่ผานมา 
 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2556 ป 2555 

กําไรสุทธิ (บาท) 42,776,418  24,769,246 

เงินปนผลจาย (บาท/หุน) 0.06 0.04 

0 - เงินปนผลระหวางกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุน) 0.04 0.04 

- เงินปนผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุน) 0.02 0.00 

รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท) 24,360,000 16,240,000 

สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 56.95 65.57 



 

หนาที่ 8/12 

 
 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุน

สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้   

 ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และจายเงินปนผล 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2556 และจายเงินปนผล ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ           คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 233,283,035 100 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง 33,401  
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 233,316,436 เสียง 

3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้ 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2557 

 ประธานไดชี้แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จะตองไดรับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการโดยคํานึงถึงหนาที่และความ

รับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้ง

ผลการดําเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทน

ใหแกกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2557 ซึ่งเทากับป 2556 ดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท                      เบี้ยประชุม (บาท/ครั้งการเขาประชุม) 

- ประธานกรรมการ                                  15,000 

- กรรมการ                                            10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ                     10,000 
- กรรมการตรวจสอบ                                 5,000 

 การกําหนดอัตราเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการดังกลาวของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็ตาม การ

กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ไดผานการพิจารณาอยางรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย

เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบทาง

ผลกําไรของบริษัท จึงเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ 

 ทั้งนี้ ไดกําหนดใหกรรมการอิสระเทานั้นที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนดังกลาวขางตน โดยกรรมการบริหาร

ที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ จะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทน

กรรมการดังกลาวขางตน 



 

หนาที่ 9/12 

 
 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุน

สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้   

 ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป  2557 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ           คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 229,235,035 98.251 

ไมเห็นดวย 5,000 0.002 

งดออกเสียง 4,076,401 1.747 
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 233,316,436 เสียง 

3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้ 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

 เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่มีสวนไดเสีย คือ นายสมชาย ฤกษวิบูลยศรี  

ไดออกจากที่ประชุม 

 ประธานไดมอบหมายใหผูดําเนินการประชุมนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 

 ผูดําเนินการประชุมชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ

ขอบังคับของบริษัท ขอ 20 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 

3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 

ใน 3 กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกตั้งเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการใหมก็ได 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ของบริษัท มีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระ 

2 ทาน ดังนี้ 

1. นายสมชาย ฤกษวิบูลยศรี         กรรมการ 

2. นายศุภกฤต เมฆภาณุวัฒน       กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

ทั้งนี้ บริษัทไดประกาศบนเว็บไซตของบริษัท เชิญผูถือหุนใหเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ

รับการเลือกตั้งเปนกรรมการ ตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนราย

ใดเสนอชื่อบุคคลเขารับพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ มายังบริษัท 

กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก

ปจจุบันบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณา เห็น
วา กรรมการทั้งสองทานเปนผูมีความรูความสามารถ และมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ

บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้งสอง

ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  โดยขอมูลของกรรมการทั้งสองทาน ตามรายละเอียดที่ปรากฏ

ในสิ่งที่สงมาดวย 3  



 

หนาที่ 10/12 

 
 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุน

สอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ 

 ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนง

ตามกําหนดวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายคน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ กลับเขามาดํารง

ตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

1. นายสมชาย ฤกษวิบูลยศรี 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ           คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 231,286,035 100 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง 2,030,401  

2. นายศุภกฤต เมฆภาณุวัฒน 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ            คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 229,216,735 100 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง 4,099,701  
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 233,316,436 เสียง 
3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้ 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 

ประธานไดชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 

2557 และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ในป 2557 

เนื่องจากเปนสํานักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และไดปฏิบัติหนาที่ดวยความ

รับผิดชอบอยางดี ประกอบกับมีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม และเสนอใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้ เปนผูทํา

การตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท  

1. นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 ซึ่งเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงิน

ของบริษัท มาแลวเปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตป 2556 และ/หรือ 

2. นายพจน อัศวสันติชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบ

การเงินของบริษัท และ/หรือ  

3. นางสาวสุลลิต  อาจสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบ

การเงินของบริษัท และ/หรือ  
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4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบ

การเงินของบริษัท  

ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางไร 

พรอมทั้ง เสนอใหพิจารณากําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 เปนจํานวน 1,200,000 บาท ซึ่งเทากับ
คาสอบบัญชีในป 2556 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุน

สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้  

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด โดย นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ/หรือ นายพจน อัศวสันติชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891

และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาจสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ นางสาววันนิสา งามบัว

ทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปน

ผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และอนุมัติใหกําหนดคาสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชี

เปนจํานวน 1,200,000 บาท ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ           คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 233,256,035 100 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง 60,401  
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 233,316,436 เสียง 

3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้ 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

 ประธาน แจงวาไมมีระเบียบวาระเพิ่มเติม จึงไดเปดโอกาสใหกับผูถือหุนซักถาม และแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติม ซึ่งมีผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้ 

  นางทิพาภรณ อุนศิริ ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามเกี่ยวกับการเขา
รวมประกาศเจตนารมณการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่นกับสมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

ประธาน ไดชี้แจงวาบริษัทไดใหความสําคัญกับการตอตานคอรรัปชั่นในการดําเนินธุรกิจอยูแลว 
และจะไดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการเขารวมโครงการกับ IOD 

 ผูถือหุนสอบถามถึง Margin ของแบรนด ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟตที่เพิ่มเตาปงยาง เปรียบเทียบ

กับฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต 
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นายสมพล  ฤกษวิบูลยศรี ประธานเจาหนาที่บริหารไดชี้แจงวา ตนทุนอาหารของทั้งสองแบรนด

ใกลเคียงกัน แตการรับประทานทั้งปงและยาง จะเพิ่มราคาอีก 30 บาทตอหัว ซึ่งลูกคา 60 – 70% 

จะรับประทานทั้งสองอยาง ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นในสวนนี้ 

 ผูถือหุนสอบถามเก่ียวกับระบบการปองกันการทุจริตของพนักงานรานสาขา และการตรวจรานสาขา 

นางสาวสกุณา บายเจริญ รองประธานเจาหนาที่บริหารไดชี้แจงวา มีการติดตั้งกลองวงจรปด มี

หนวยงานตรวจสอบภายใน (IA) ทําหนาที่ตรวจสอบ และมีตรวจสอบสาเหตุของการเบี่ยงเบนของ

ตนทุนอาหารจากคามาตรฐาน สําหรับการตรวจรานสาขา จะมีผูจัดการพื้นที่ตรวจสอบทุกสาขาเปน
ประจําทุกเดือน และมีหนวยงานตรวจสอบภายใน (IA) และหนวยงานตรวจสอบคุณภาพ (QA) คอย

สุมตรวจในบางสาขา 

ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใดหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกลาวปดการประชุมและขอบคุณผูถือหุน 

และผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมทุกทาน 

ปดประชุม : เวลา 17.15 น. 

                                     
______________________________ 

        (นายเมตตา  จารุจินดา) 
           ประธานในที่ประชุม 

 


