
 

 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 

ของ บริษัท ฮอท พอท  จํากัด (มหาชน) 
 

สถานที่ ณ หองสิตารมย ชั้น 2 โรงแรมพระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 

ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

วันที่และเวลา วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. 

เริ่มการประชุม 

นางสาวสุวิมล ผลใหม ทําหนาที่ดําเนินการประชุม (“ผูดําเนินการประชุม”) ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา 

บริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 

(Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ซึ่ง ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน บริษัทมีทุนจดทะเบียน

จํานวน  111,650,000 บาท และมีทุนชําระแลว 101,500,000 บาท แบงออกหุนสามัญจํานวน 406,000,000 หุน 

มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท 

ณ ขณะเริ่มประชุม มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 35 ราย และผูมอบฉันทะ 46 ราย รวม

เปนจํานวนผูมารวมประชุมทั้งสิ้น 81 ราย นับรวมจํานวนหุนได 222,786,507 หุน หรือคิดเปนรอยละ 54.8735 ของ

หุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดไววา ตองมีผูถือหุนและ

ผูรับมอบฉันทะมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของหุนที่จําหนายได

ทั้งหมดของบริษัท 

ผูดําเนินการประชุม ไดกลาวแนะนํากรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชี ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ 
ดังตอไปนี้ 

กรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 5 ทาน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด 6 ทาน คิดเปนรอยละ 83.33 ของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด 

(1) นายเมตตา จารุจินดา ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

(2) นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี     กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร 

(3) นางสาวสกุณา บายเจริญ     กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจาหนาที่บริหาร  

(4) นายสมชาย ฤกษวิบูลยศรี     กรรมการ กรรมการบริหาร และเจาหนาที่บริหารสายงานบริหารจัดการ 

(5) นายสุธีร รัตนนาคินทร                กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการที่ลาประชุม 

(1) คุณอมรศักด์ิ  เกตุจรูญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ บริษัทไมมีคณะกรรมการชุดยอยอื่น 

ผูบริหารที่เขารวมประชุม 

คุณปาลีรัฐ นุมนนท  เจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน 
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ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม   

บริษัท สํานักงานธรรมนิติ สอบบัญชี จํากัด 

นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ 

นางสาวดวงแกว  ศรีวองไทย  

ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงใหผูถือหุนรับทราบ

ดังนี้ 

1.  ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มี หรือเทากับจํานวนหุนที่ไดรับมอบ
ฉันทะมา  โดยใหถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง ซึ่งสามารถออกเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออก

เสียง เพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ยกเวนผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน

ในประเทศไทยเปนผูดูแลหุนเทานั้นที่สามารถแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. ในการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทจะใชระบบ Barcode ในการนับคะแนน โดยจะนําคะแนน

เสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม และ

สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระนั้น ๆ  

3. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะลงคะแนน ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียง ขอใหทําเครื่องหมาย

ในบัตรลงคะแนน พรอมลงลายมือชื่อ และยกมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนมาบันทึกใน

การนับคะแนน บัตรลงคะแนนที่เจาหนาที่ไดรับภายหลังจากที่ไดประกาศปดรับบัตรลงคะแนนของวาระ
นั้น ๆ แลว จะถือวาเปนบัตรที่เห็นดวยเทานั้น 

สําหรับผูถือหุนที่เห็นดวย ขอใหเก็บบัตรลงคะแนนไวกอน และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม กรุณาสงคืน

บัตรลงคะแนนทั้งหมดใหแกเจาหนาที่ของบริษัทที่ประตูทางออก เพื่อประโยชนในการตรวจสอบคะแนน

ตอไป 

อยางไรก็ตาม ในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม และเลือกตั้ง

กรรมการใหม เพื่อใหสอดคลองกับหลักธรรมภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอใหผูถือ

หุนหรือผูรับมอบฉันทะทุกทานลงคะแนน เห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ลงในบัตร

ลงคะแนน พรอมทั้งลงลายมือชื่อ โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายคน และสงให

เจาหนาที่ของบริษัท เพื่อนํามานับคะแนน ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนน ไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสียงกอน เพื่อความสะดวกในการนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนน เห็นดวย 

ในภายหลังจากที่ลงคะแนนกรรมการครบทุกทาน 

สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ผูมอบฉันทะไดระบุการออกเสียงลงคะแนนไวแลวในใบมอบฉันทะ ผูรับมอบ

ฉันทะจะไมไดรับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทจะทําการบันทึกคะแนนตามที่ผูถือหุนไดแสดงความ

ประสงคไวในหนังสือมอบฉันทะ  

4. บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง หรือไมไดลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือ

บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกํากับ จะถือเปนบัตรเสีย ดังนั้น หากผูเขารวมประชุมที่

ตองการแกไขการออกเสียง ใหขีดฆาของเดิมและลงลายมือชื่อกํากับ  
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5. การนับผลการลงคะแนนจะแบงเปน 3 ประเภท ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ .ศ .  2535 และขอบังคับของบริษัท  

3.1 วาระที่ที่ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผูถือหุนที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่งดออกเสียง 

3.2 วาระที่ตองผานมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุม บริษัทจะคํานวณคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มารวมประชุมที่

ออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง 

3.3 วาระที่ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงด

ออกเสียง 

4.  สําหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะกลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุน

สามารถใชสิทธิของทานได โดยสงบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนลวงหนาในวาระที่เหลืออยูใหกับ

เจาหนาที่ของบริษัทกอนออกจากหองประชุม เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุม  

ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมิไดคืนบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาที่ของบริษัท ถือวาผูถือหุนหรือ

ผูรับมอบฉันทะออกเสียงเห็นดวยในการพิจารณาวาระนั้น ๆ 

5.  เมื่อเสร็จการประมวลคะแนนแลว จะประกาศผลใหที่ประชุมทราบ โดยแบงเปนคะแนนเสียงเห็นดวย ไม

เห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเปนสัดสวนรอยละของผูถือหุนตามมติที่ตองใช   

6.  กอนลงมติในแตละวาระ ทานประธานจะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับ

วาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ตองการซักถามยกมือขึ้น เพื่อ

เจาหนาที่จะไดนําไมโครโฟนไปให และเมื่อประธานอนุญาตแลว กรุณาแจงชื่อและนามสกุล พรอมระบุ

วาเปนผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ใหที่ประชุมทราบกอนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดวยทุกครั้ง 

เพื่อใหการบันทึกรายงานการประชุมเปนไปอยางถูกตองครบถวน 

ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคําถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กําลังพิจารณาอยู ขอ

ความกรุณานําไปสอบถามหรือใหความเห็นในวาระอื่น ๆ ในชวงทายของการประชุม และขอความกรุณา

ทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใหความเห็นหรือสอบถามอยางกระชับ และงดเวนการซักถามหรือแสดง

ความเห็นในประเด็นที่ซ้ํากัน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะรายอื่นไดใชสิทธิดวย และ

เพื่อเปนการบริหารการประชุมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และอยูในเวลาที่กําหนด โดยบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการดําเนินการที่เหมาะสม 

7.  เพื่อความโปรงใสในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ จึงไดเชิญตัวแทนจากบริษัท สํานักงานธรรมนิติ สอบ

บัญชี จํากัด รวมเปนพยานในการนับคะแนน 

  นายเมตตา จารุจินดา ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กลาวตอนรับผู
ถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม และแจงวาเพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไดเปด
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โอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระ ซึ่งไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท โดย

ไดกําหนดระยะเวลาในการนําเสนอไว ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อครบกําหนดเวลา 

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระ รวมทั้งไดแจงใหผูถือหุนสงคําถามที่ตองการใหชี้แจงในที่ประชุมลวงหนา

กอนประชุมดวย ซึ่งมีผูถือหุนเสนอคําถามมาลวงหนา จํานวน 1 ราย โดยจะไดมีการตอบคําถามในวาระการประชุม

ที่เกี่ยวของในเรื่องนั้น  

ดังนั้น ในการประชุมในวันนี้  จะดําเนินการตามลําดับวาระตาง ๆ ซึ่งไดผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัท ตามที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมที่ไดเผยแพรบนเว็บไซตใหผูถือหุนทราบตั้งแตวันที่ 18 

มีนาคม 2559 และไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาตั้งแตวันที่ 5 เมษายน 2559 ดังตอไปนี ้
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือประจําป 2558  

ประธานไดเชิญใหผูดําเนินการประชุมเปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม ดังนี้ 

วาระนี้เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 โดยบริษัทไดจัดทํา

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ภายใน 14 วัน นับแตวัน

ประชุม และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย 

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท (www.hotpot.co.th)  และไดสงใหผูถือ

หุนพิจารณาลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1  

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุน
สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ซึ่งไดจัดใหมี

ขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 223,577,110 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0  

บัตรเสีย 0 0.0000 
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 223,577,110 เสียง 
 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2558 

ในวาระนี้ ประธานไดเชิญใหนางสาวสกุณา บายเจริญ กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่บริหารเปนผู
นําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม  

นางสกุณา บายเจริญไดนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2558 ใหที่ประชุม

รับทราบ โดยสรุปไดดังนี้ 
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 สิ่งที่บริษัทไดดําเนินการในป 2558  

1. พิจารณาคัดเลือกเปดสาขาอยางระมัดระวัง ในศูนยการคาที่มีศักยภาพเทานั้น โดยไดเปดสาขา

ใหมจํานวน 11 สาขา แบงเปนสาขาที่บริษัทลงทุน 8 สาขา ศูนยการคาลงทุน 1 สาขา และแบง

พื้นที่ของรานฮอท พอทที่มีขนาดใหญ ออกเปน 2 ราน ไดแก รานฮอท พอท และรานซิกเนเจอร 

จํานวน 2 สาขา รวมทั้ง ไดปรับลดงบลงทุนในการเปดรานสาขาลง โดยงบลงทุนในรานฮอท พอท 

ลดลงจาก 7 – 9 ลานบาทตอสาขา เหลือ 6 – 8 ลานบาทตอสาขา และงบลงทุนในรานซิกเนเจอร 

ลดลงจาก 6 – 7 ลานบาทตอสาขา เหลือ 5 – 6 ลานบาทตอสาขา ทั้งนี้ ไมใหกระทบตอคุณภาพ

ในการใหบริการ 

2. ปดรานสาขาจํานวน 12 สาขา แบงเปน รานที่ผลประกอบการขาดทุน 10 สาขา และรานที่ครบ

กําหนดสัญญาและบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรไมตออายุสัญญาจํานวน 2 สาขา  

ทําให ณ สิ้นป 2558 บริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 143 สาขา ลดลงจากป 2557 ซึ่งมีสาขาอยู 144 สาขา 

ประกอบดวย แบรนดฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต 87 สาขา แบรนดฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต 

เพิ่มปงยาง 36 สาขา แบรนดฮอท พอท สุกี้ ชาบู 2 สาขา แบรนดไดโดมอน 10 สาขา และแบรนด

ซิกเนเจอร 8 สาขา โดยกระจายอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 64 สาขา และตางจังหวัด 79 สาขา 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 45 ตอ 55 

3. จัดกิจกรรมทางการตลาดในหลายรูปแบบ และในเทศกาลตาง ๆ เพื่อกระตุนการมาใชบริการ 

ไดแก 

- จัดโปรโมช่ันสวนลดราคา เพื่อใหสอดรับกับกําลังซื้อที่มีอยูจํากัด 

- จัดใหมีแบรนดพรีเซ็นเตอร เพื่อสื่อถึงอัตลักษณของแบรนด 

- โฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ทั้งโทรทัศน และสื่อออนไลน เพื่อสรางการรับรูใน    

แบรนด 

- จัดทําวิจัยทางการตลาดในเชิงลึก ศึกษาถึงทัศนคติที่ผูบริโภคมีตอแบรนดฮอท พอท รวมทั้ง 

พฤติกรรมและทัศนคติที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานอาหาร เพื่อนํามาใชปรับปรุงและ

พัฒนาสินคาและบริการของบริษัท กําหนดกลยุทธในการบริหารแบรนดและกลยุทธทาง

การตลาดใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคมากที่สุด 

 ผลการดําเนินงานในป 2558  

- บริษัทมีรายไดจากการขาย 2,216 ลานบาท โดยเปนยอดขายจาก same store 1,715 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 81 จากรายไดจากการขายทั้งหมด ซึ่งลดลง 145 ลานบาท หรือรอยละ 7.81 และ

มีลูกคาที่มาใชบริการจํานวน 7.42 ลานคน โดยเปนลูกคาจาก same store จํานวน 5.89 ลานคน 

คิดเปนรอยละ 79 จากจํานวนลูกคาทั้งหมด ซึ่งลดลง 0.47 ลานคน หรือรอยละ 7.37 

- โครงสรางรายไดในป 2558 สวนใหญมาจากรานฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต ในสัดสวนรอยละ 

60.44 ของรายไดจากการขาย รองลงมาเปนรานฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต เพิ่มปงยาง และ

รานไดโดมอน ในสัดสวนรอยละ 24.79 และ 9.21 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ  
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- อัตรากําไรขั้นตนในป 2558 ลดลงเหลือ 52.78% จาก 54.03% ในป 2557 เปนผลจากรายไดจาก

การขายที่ลดลง เนื่องจากกําลังซื้อที่ลดลง ผูบริโภคชะลอการจับจาย และการแขงขันที่เพิ่มขึ้น 

ในขณะที่อัตราสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายเพิ่มขึ้น 1.25% จาก 45.97% ในป 2557 

เปน 47.22% ในป 2558 จากการจัดโปรโมชั่นลดราคา โดยสวนลดในป 2558 คิดเปน 12.20% 

ของรายไดจากการขาย เพิ่มขึ้นจาก 8.49% ในป 2557 รวมทั้งการเพิ่มผลิตภัณฑอาหารใหมบาง
รายการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในชวงปลายป 2557 ถึงกลางเดือนเมษายน 

2558  

- คาใชจายในการขายและบริหาร ลดลง 51 ลานบาท หรือ 4.05% ซึ่งสวนใหญเปนการลดลงของ

คาเชาและคาบริการ และคาใชจายพนักงาน ตามจํานวนที่ลดลงของสาขาที่เปดใหบริการ สวน

คาใชจายที่เพิ่มขึ้น ไดแก คาใชจายการตลาด เพิ่มขึ้น 6.92 ลานบาท หรือ 15.76% จากการ

โฆษณาประชาสัมพันธทางโทรทัศน และคาเสื่อมราคา เพิ่มขึ้น 2.35 ลานบาท หรือ 1.38% จาก

ผลของการทบทวนประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนและปรับสภาพพื้นที่คืนศูนยการคา เมื่อ

สิ้นสุดสัญญาเมื่อปลายป 2557 

- บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 94.99 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 40.54 ลานบาท หรือ 
74.45% เนื่องจากรายไดจากการขายที่ลดลง ในขณะที่สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการ

ขายเพิ่มขึ้น ประกอบกับคาใชจายในการขายและบริหารลดลงในอัตราที่นอยกวาอัตราการลดลง

ของรายไดจากการขาย เนื่องจากคาใชจายบางสวนเปนคาใชจายคงที่ ซึ่งไมผันแปรตามยอดขาย 

 แผนธุรกิจในป 2559  

1. เรงสรางแบรนดที่มีอยูในปจจุบันใหแข็งแรงยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาและคิดคนอาหารใหม ๆ ที่มี

เอกลักษณและตรงกับความตองการของลูกคา รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานบริการ

ใหไดมาตรฐาน 

2. สรางการรับรูในแบรนด โดยการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ อยางเหมาะสม การจัด

กิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง และใหตรงกับลูกคากลุมเปาหมาย 

3. ปรับปรุงการบริหารงานภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการบริหารจัดการตนทุน

และคาใชจาย การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหไดขอมูลที่สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง สามารถนําไปใช

ในการบริหารจัดการไดทันตอสถานการณ รวมทั้งชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และลด

คาใชจาย 

4. เรงดําเนินการในการปรับปรุงรานสาขาที่มีผลดําเนินงานขาดทุนตามความเหมาะ ในรูปแบบของ

การปรับแบรนด หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบในการใหบริการ หรือการแบงพื้นที่รานสาขาที่มีขนาด

ใหญออกเปน 2 แบรนด ซึ่งจะชวยเพิ่มรายไดใหมากขึ้น ในขณะที่คาเชาเทาเดิม หรือหยุด

ดําเนินการ 

5. ขยายสาขาในรูปแบบตาง ๆ ไดแก  

- การเปดรานสาขาใหม ซึ่งจะมีการพิจารณาคัดเลือกอยางระมัดระวังมากยิ่งขึ้น โดยเนนทําเล
ที่มีศักยภาพและมีแนวโนมที่ดีเทานั้น  
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- การขายแฟรนไชส ทั้งในประเทศและประเทศในกลุม AEC 

- การพัฒนาแบรนดรานอาหารใหม ๆ 

- การเพิ่มชองทางการจําหนายน้ําจิ้มสุกี้ใหมากยิ่งขึ้น 

 นอกจากนั้น ประธานไดชี้แจงความคืบหนาของการดําเนินการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ดังนี้ บริษัทได

เขารวมในโครงการแนวรวมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต ในป 2558 บริษัทไดมีการทบทวนนโยบาย
ตอตานคอรรัปชั่น เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และไดประกาศนโยบายใหกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานรับทราบ และปฏิบัติตาม และอยูระหวางการดําเนินการในรายละเอียดอยู 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูถือหุนสอบถาม

และแสดงความคิดเห็นดังนี้ 

 นายชูธนา ติยภูมิ ผูถือหุนไดสอบถามถึงแผนการปดและเปดสาขาในป 2559 

นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงวา ในป 2559 จํานวน

สาขาที่มีแผนจะปดมีจํานวนไมกี่สาขา เนื่องจากในชวงป 2557 – 2558 ไดปดสาขาสวนใหญที่มีผล

การดําเนินงานขาดทุนไปแลว โดยในป 2559 ไดปดสาขาไปแลว 1 สาขา สวนการเปดสาขา จะ

พิจารณาตามความเหมาะสม โดยในป 2559 กําลังจะเปดสาขาที่เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ในชวง

เดือนกรกฎาคม สําหรับรานสาขาที่พื้นที่ขนาดใหญ อาจจะพิจารณาแบงพื้นที่ออกเปน 2 แบรนด คือ 

ฮอท พอท และซิกเนเจอร ซึ่งอาจจะมีจํานวน 2 – 3 สาขา  

 นายชูธนา ติยภูมิ ไดสอบถามเพิ่มเติมถึงแบรนดซิกเนเจอรวาผลตอบรับเปนอยางไร จํานวนสาขาที่

มีแผนจะเปดใหบริการ สาขาที่เปดดําเนินการไปแลวมีสาขาที่ประสบกับการขาดทุนบางไหม อัตรา
กําไรขั้นตนเปนอยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนดที่เปนบุฟเฟต และจะเปนแบรนดที่สรางรายไดให

บริษัทเพิ่มขึ้นในอนาคตหรือไม 

นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ไดชี้แจงวา รานซิกเนเจอรไดเปดสาขาแรกในชวงตนป 2558 ที่เซ็นทรัล 

พระราม 2 ซึ่งไดรับการตอบรับที่ดีจากลูกคา และไดเปดสาขาเพิ่มเติมอีก 12 สาขา สําหรับผลตอบ

รับจะดีเปนบางสาขา ขึ้นอยูกับการแขงขัน และจํานวนคนที่เขามาใชบริการในศูนยการคาที่สาขา

ตั้งอยู โดยรวมแลว ผลตอบรับยังไมดีเทาที่ควร แตคอย ๆ ดีขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งตองใชเวลาในการสะสม

ลูกคา สําหรับการเปดสาขาเพิ่มเติม จะไมใชการเปดสาขาใหม แตจะเปนการปรับแบรนดของราน

สาขาฮอท พอทที่มีอยูเดิม ซึ่งในป 2559 มีแผนที่จะดําเนินการในลักษณะนี้ ประมาณ 4 -5 สาขา ใน

สวนของอัตรากําไรขั้นตน จะดีกวาแบรนดที่เปนบุฟเฟต ประมาณ +/- 8% ซึ่งโดยปกติตนทุนอาหาร
ของแบรนดซิกเนเจอรจะไมเกิน 35% แตในชวงนี้ ตนทุนอาหารจะอยูที่ระหวาง 38% - 40% ตน ๆ 

เนื่องจากตองใชโปรโมชั่นสวนลดราคา เพื่อดึงดูดใหลูกคาเขามาใชบริการ 

 นายประสิทธิ์ ลิมปวิทยากุล ผูถือหุนเสนอแนะใหบริษัทพิจารณาจัดทํา set menu เพื่อจัดสงใหลูกคา 

นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ไดกลาวขอบคุณสําหรับคําแนะนําของผูถือหุน และชี้แจงวา รานฮอท 

พอท เปนรานที่ใหบริการอาหารแบบบุฟเฟต จึงไมไดกําหนดราคาของแตละผลิตภัณฑ ดังนั้น การ

จะใหบริการแบบจัดสงอาหารใหแกลูกคา จะตองใชระยะเวลาในการศึกษาในรายละเอียด เชน การ

กําหนดเมนูอาหาร กําหนดราคา และการบริหารจัดการทีมงานที่จะทําการจัดสงสินคา  
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 นายอดุลย บํารุง ผูถือหุนไดสอบถามวา จากสภาวะที่กําลังซื้อลดลงในปจจุบัน และมีแนวโนมที่จะ
ตอเนื่องไปอีกใน 1 - 2 ปขางหนา บริษัทจะมีแนวทางในการดําเนินงานอยางไร เพื่อใหบริษัท

สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได  

นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ไดชี้แจงวา ถึงแมวาในชวง 2 ปที่ผานมา บริษัทจะมีผลขาดทุนมากกวา 

130 ลานบาท แตถาพิจารณาโดยไมรวมคาเสื่อมราคา บริษัทจะมี EBITDA มากกวา 200 ลานบาท 

ซึ่งเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งใน 2 ปที่ผานมา บริษัทพยายามลดคาใชจายตาง ๆ ปดสาขาที่มี

ผลประกอบการที่ขาดทุน รวมทั้งระมัดระวังในการลงทุนตาง ๆ พรอมทั้ง ใหความมั่นใจวายังคงเปน

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทอยู ไมไดมีการขายหุนออกแตอยางใด สําหรับสิ่งที่จะดําเนินการเพื่อรับ
กับสภาวะที่กําลังซื้อลดลง คือ ตองพยายามประคับประคองธุรกิจใหสามารถดําเนินงานอยูได เพื่อรอ

ใหเศรษฐกิจกลับมาฟนตัวดีขึ้น รวมทั้งมีแผนที่หา Synergy มาเพิ่มเติม เพื่อทําใหมีรายไดเขามา

เพิ่มขึ้น โดยอยูระหวางการศึกษารายละเอียด และจะแจงความคืบหนาใหผูถือหุนทราบตอไป  

 นายวิสูตร ประยูรพันธุรัตน ผูถือหุน กลาววา ตามกลยุทธในป 2558 ถือวาบริษัทมีความพยายามดี 
แตผลที่ไดไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร สําหรับกลยุทธในป 2559 ไมมีอะไรที่แตกตางจากป 2558 

อยางมีนัยสําคัญ บริษัทจะมีความมั่นใจไดอยางไรวากลยุทธในป 2559 จะประสบผลสําเร็จ และ

ยอดขายในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดมีสัดสวนเทาไร 

นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ไดชี้แจงวา ถึงแมกลยุทธในป 2559 จะไมแตกตางจากปที่ผานมามากนัก 

แตสิ่งที่ดําเนินการจะแตกตางกัน เชน ในป 2559 บริษัทไดจัดโปรโมชั่นเมนูใหม คือ ตมยํามันกุง ซึ่ง

ไดรับผลตอบรับที่ดี และในชวงกลางป บริษัทจะจัดเทศกาลอาหารในชวงฟุตบอลยูโร ซึ่งจะมีอาหาร

ใหม ๆ 5 – 6 รายการ สําหรับโปรโมชั่นสวนลดราคายังเปนสิ่งที่บริษัทตองใชอยู เนื่องจากผูบริโภคมี
ทางเลือกในการบริโภคที่หลากหลาย นอกจากนั้น บริษัทจะหารายไดเสริมจากการขายแฟรนไชส 

โดยไดขายแฟรนไชสแบรนดฮอท พอทใหแกผูประกอบที่เวียงจันทน ประเทศสปป.ลาว ซึ่งจะเปด

ใหบริการประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ รวมทั้งมีแผนที่จะขายแฟรนไชสแบรนดซิกเนเจอร ซึ่งจะใช

เงินลงทุนในการเปดสาขาไมมาก และตลาดยังเปดกวางมากกวารานอาหารรูปแบบบุฟเฟต ซึ่งคาด

วาดําเนินการแลวเสร็จในชวงกลางป และจะไดมีการโฆษณาประชาสัมพันธการขายแฟรนไชส

ดังกลาว 

สําหรับยอดขายของสาขาในกรุงเทพฯ จะมีสัดสวนที่มากกวายอดขายในตางจังหวัด 

 นายสายลม นพคเชนทร ผูถือหุน ไดสอบถามถึงโอกาสที่บริษัทจะทํากําไร และใหผลตอบแทนแกผู
ถือหุน รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของราคาหุนจะตองใชเวลานานเทาไร 

นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ไดชี้แจงวา ราคาหุนของบริษัทไมไดเปลี่ยนแปลงตามผลประกอบการมาก

นัก แผนตาง ๆ ที่วางไวตองใชระยะเวลาในการที่จะเห็นผล 

 นายพนมศักดิ์ ผาทอง ผูถือหุนไดเสนอแนะวา ในปที่ผานมา มีทั้งแบรนดรานอาหารที่ประสบ

ความสําเร็จ และไมประสบความสําเร็จ ซึ่งแตละแบรนดจะมีจุดเดนที่ตางกัน จึงอยากใหบริษัทหา
จุดเดนของบริษัทใหได โดยอาจจะพิจารณาจากจุดเดนของแบรนดคูแขงมาประกอบ นอกจากนั้น ใน

สวนของรูปแบบการนําเสนออาหารภายในรานซึ่งมีบารอาหาร และใหลูกคาไปตักอาหารเอง ทําให
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ลูกคาเห็นความสกปรกไดทันที หรือในบางกรณีลูกคาอาจเปนผูทําสกปรกเอง จึงเสนอแนะใหมีการ

ทดลองใหบริการในรูปแบบที่ใหลูกคาสั่งอาหารโดยใชใบออเดอร และลองเปรียบเทียบคาใชจายดู 

นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ไดกลาวชี้แจงวา ตัวตนของฮอท พอท เปนรานอาหารบุฟเฟตที่เสิรฟบน

บาร ซึ่งลูกคารับรูในจุดนี้มาตั้งแตเริ่มตน ถึงแมวาการที่ลูกคาไปตักอาหารเอง อาจจะทําใหบาร

อาหารสกปรกบาง แตจะมีเจาหนาที่ภายในรานที่คอยดูแลในจุดนี้อยูแลว จึงไมมีปญหาในเรื่องนี้มาก

นัก ในปจจุบันรานอาหารตาง ๆ ไดมีการนําเสนอการจัดเสิรฟอาหารในรูปแบบใหม ๆ บางอยางก็จะ
เปนแฟชั่น ซึ่งบริษัทก็ไดทดลองทําอยู เชน การเสิรฟเมนูพรีเมี่ยม โดยเสิรฟเนื้อสไลด และใหลูกคา

สั่งในใบออเดอร แตยังไมเห็นผลที่เปนรูปธรรมชัดเจนนัก เปนตน อยางไรก็ตาม สําหรับรานสาขาที่

อยูในศูนยการคาเซ็นทรัล ซึ่งมีลูกคาประจําอยูแลว ความตองการของลูกคายังไมเปลี่ยนแปลง 

 นายประสิทธิ์ ลิมปวิทยากุล ผูถือหุน กลาววา เปนผูที่สงคําถามมาลวงหนา 3 คําถามผานทาง 
website โดยคําถามแรกเกี่ยวกับวิสัยทัศนของผูบริหาร ซึ่งทางผูบริหารไดชี้แจงไปแลวในวาระกอน

หนา คําถามที่ 2 เปนการเสนอแนะใหเชิญผูเชี่ยวชาญ หรือบุคคลที่เปนมืออาชีพเขามารวมงานกับ

บริษัท เพื่อใหเกิดความคิดที่แปลกใหม สวนคําถามสุดทายเกี่ยวกับสาเหตุที่ยายสถานที่จัดประชุม 

เปนผลจากผลประกอบการของบริษัทหรือไม 

นางสาวสกุณา บายเจริญ ไดชี้แจงถึงการเชิญผูเชี่ยวชาญมารวมงานกับบริษัทวา ในวาระถัด ๆ ไป 

จะมีการเลือกตั้งกรรมการใหมเพิ่มขึ้น 1 ทาน ซึ่งผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนผูที่มีความรูความสามารถ

ทางการตลาด เปนผูที่ชวยสรางแบรนดฮอท พอทมาตั้งแตเริ่มตน จึงสามารถเขามาชวยในการ
วางแผนกลยุทธทางการตลาดใหบริษัทไดเปนอยางดี 

นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงเกี่ยวกับการยายสถานที่จัดประชุมผูถือ

หุนวา เนื่องจากบริษัทพยายามลดคาใชจายที่ไมจําเปนลง เพื่อใหบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นใน

อนาคต 

มติที่ประชุม   เนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ในวาระนี้ ประธานไดเชิญใหนางปาลีรัฐ นุมนนท เจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เปนผูนํา

เสนอรายละเอียดตอที่ประชุม ดังนี้ บริษัทไดจัดทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 ตามที่แสดงไวในรายงานประจําป ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 โดยงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2558 ดังกลาวไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผานการสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแลว และไดนําเสนอขอมูลโดยสรุปของงบดุล 

และงบกําไรขาดทุนของบริษัท 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุน

สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไร

ขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ 

ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
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มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 223,584,209 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 201  

บัตรเสีย 0 0.0000    
  

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 223,584,410 เสียง 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 เพื่อเปนทุน 

สํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล 

ในวาระนี้ ประธานไดเชิญใหนางสาวสกุณา บายเจริญ กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจง

ตอที่ประชุม ดังนี้  

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ  .ศ  .  2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 45 บริษัทตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุน

สะสม จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี

เงินได  และหักสํารองตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด โดยการจายเงินปนผลในแตละปจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน 

สภาพคลอง ความจําเปน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงิน

ปนผลจะตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได โดยรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราว

ถัดไป   

จากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจําป 2558 จํานวน 94,992,526 
บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงดจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงาน

ประจําป 2558 เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุน

สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับ

ผลการดําเนินงานประจําป 2558 เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 เพื่อเปน

ทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 223,584,209 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 



                                  

หนา 11 จาก 15 

 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ คิดเปนรอยละ 

งดออกเสียง 201  

บัตรเสีย 0 0.0000 
 
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 223,584,410 เสียง 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2559 

 ประธานไดเชิญใหผูดําเนินการประชุมเปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม ดังนี้ เนื่องจากการกําหนด

คาตอบแทนกรรมการจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาคาตอบแทน
ของกรรมการ โดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรม

เดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลการดําเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอใหที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2559 ซึ่งเทากับป 

2558 ดังนี้ 
 

คาตอบแทน ป 2559 ป 2558 

1) เบี้ยประชุม (บาท/ครั้งการเขาประชุม)   

คณะกรรมการ   

- ประธานกรรมการ 15,000 15,000 

- กรรมการ 10,000 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

- กรรมการตรวจสอบ   5,000   5,000 

2)  สิทธิประโยชนอื่น (บาท) ไมมี ไมมี 

การกําหนดอัตราเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการดังกลาวของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็ตาม การ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการ ไดผานการพิจารณาอยางรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย

เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบทางผล
กําไรของบริษัท เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอ 

 ทั้งนี้ ไดกําหนดใหกรรมการอิสระเทานั้นที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนดังกลาวขางตน โดยกรรมการบริหาร

ที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ จะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทน

กรรมการดังกลาวขางตน 



                                  

หนา 12 จาก 15 

 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุน

สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ

ประจําป 2559 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 223,569,209 99.9932 

ไมเห็นดวย 15,000 0.0067 

งดออกเสียง 201 0.0001 

บัตรเสีย 0 0.0000 
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 223,584,410 เสียง 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ทาน และเลือกตั้ง

กรรมการใหมเพิ่ม 1 ทาน  

 ผูดําเนินการประชุมไดแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญ

กรรมการที่มีสวนไดเสีย คือ นายเมตตา จารุจินดา และนางสาวสกุณา บายเจริญ ออกจากที่ประชุม 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 17 กําหนดไววา ใน

การประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออก

ใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระนั้น 

อาจไดรับเลือกตั้งเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการใหมก็ได 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ของบริษัท มีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระ 2 

ทาน ดังนี้ 

1. นายเมตตา จารุจินดา             ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นางสาวสกุณา บายเจริญ         กรรมการ  

นอกจากนั้น ตามขอบังคับของบริษัทขอ 14 กําหนดไววา คณะกรรมการ ประกอบดวยกรรมการอยาง

นอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ซึ่งปจจุบัน

คณะกรรมการมีจํานวน 6 ทาน  

ทั้งนี้ บริษัทไดประกาศบนเว็บไซตของบริษัทเชิญผูถือหุนใหเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ

รับการเลือกตั้งเปนกรรมการ สําหรับการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2558 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเขารับพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ มายังบริษัท 

 

 



                                  

หนา 13 จาก 15 

 

กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา 

เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมี

สวนไดเสียไดรวมกันพิจารณา เห็นวากรรมการทั้งสองทาน คือ (1) นายเมตตา จารุจินดา และ (2) นางสาวสกุณา 

บายเจริญ เปนผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมีประสบการณอันเปนประโยชนตอการ

บริหารงานของบริษัท ตลอดจนสามารถปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดเปนอยางดีตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง 

นอกจากนั้น นายเมตตา จารุจินดา ซึ่งเปนผูที่ไดรับการเสนอชื่อเลือกตั้งเปนกรรมการอิสระ สามารถใหความเห็นได
อยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้งสองทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยขอมูลของ

กรรมการทั้งสองทาน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย 3  

นอกจากนั้น คณะกรรมการมีความเห็นใหเพิ่มกรรมการใหมอีก 1 ทาน ซึ่งจะทําใหคณะกรรมการมีจํานวน

เพิ่มขึ้นเปน 7 ทาน โดยไดเสนอชื่อ นายกานต สุทธิรัตน เนื่องจากเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่

จะเอื้อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท พรอมทั้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาเลือกตั้งนายกานต สุทธิรัตน เปนกรรมการใหมเพิ่มขึ้นอีก 1 ทาน โดยขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ ตาม

รายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย 3  

ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏวา

ไมมีผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง 2 ทาน และ
เลือกตั้งกรรมการใหมเพิ่ม 1 ทาน โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายคน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามกําหนด

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่งทั้งสองทาน และเลือกตั้งกรรมการใหมเพิ่มอีก 1 ทาน ตามที่เสนอ ดวย

คะแนนเสียงดังนี้ 

1. นายเมตตา จารุจินดา 
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 223,567,209 99.9911 

ไมเห็นดวย 20,000 0.0089 

งดออกเสียง 201  

บัตรเสีย 0 0.0000 
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  
2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 223,587,410 เสียง 
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2. นางสาว สกุณา บายเจริญ 
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 223,587,209 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 201  

บัตรเสีย 0 0.0000 
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 223,587,410 เสียง 

3. นายกานต สุทธิรัตน 
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 223,567,209 99.9911 

ไมเห็นดวย 20,000 0.0089 

งดออกเสียง 201  

บัตรเสีย 0 0.0000 
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 223,587,410 เสียง 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559 

ประธานไดเชิญใหผูดําเนินการประชุมเปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม ดังนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2559 และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอใหที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ 

จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2559 เนื่องจากเปนสํานักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระ มีความเชี่ยวชาญใน

การสอบบัญชี และไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบอยางดี ประกอบกับมีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม และเสนอให

ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท  

1. นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 ซึ่งเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงิน

ของบริษัท มาแลวเปนระยะเวลา 3 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 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อใน

งบการเงินของบริษัท  

ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางไร 

พรอมทั้ง เสนอใหพิจารณากําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559 เปนจํานวน 1,240,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น

จากคาสอบบัญชีในป 2558 จํานวน 40,000 บาท หรือรอยละ 3.33 เนื่องจากไมไดมีการเปลี่ยนแปลงคาสอบบัญชี

ตั้งแตป 2556 และมีปริมาณงานที่ตองดําเนินการเพิ่มขึ้น 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุน
สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และ

กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559 

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 ประจําป 2559 โดยใหผูสอบบัญชีคนใด

คนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และอนุมัติใหกําหนดคาสอบบัญชีใหแก

ผูสอบบัญชีประจําป 2559 เปนจํานวน 1,240,000 บาท ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 223,587,209 100.0000 
ไมเห็นดวย 0 0.0000 
งดออกเสียง 201  
บัตรเสีย 0 0.0000 

 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 223,587,410 เสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 

ประธาน ไดเปดโอกาสใหกับผูถือหุนซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูถือหุน

เสนอเรื่องอื่นใดหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกลาวปดการประชุมและขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่สละ

เวลามาเขารวมประชุม ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ซึ่งบริษัทจะไดนําไปพิจารณา และหาแนวทางใน

การดําเนินธุรกิจใหดีที่สุด และหวังวาผูถือหุนจะใหการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทตอไป 

ปดประชุม : เวลา 16.10 น.       

                                          
______________________________ 

        (นายเมตตา จารุจินดา) 

           ประธานในที่ประชุม 


