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ส่งที�ส่งมาด้วย � 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2559 

ของ บริษทั ฮอท พอท  จาํกดั (มหาชน) 
 

สถานที� ณ ห้องสติารมย์ ช ั �น 2 โรงแรมพระนครแกรนด์ววิ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร เลขที� 9 ถนนแจ้ง

วฒันะ แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรงุเทพฯ 10220 

วนัที�และเวลา วนัพฤหสับดทีี� 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. 

เริ�มการประชุม 

นางสาวสุวมิล ผลใหม่ ทําหน้าที�ดําเนินการประชุม (“ผูด้ําเนินการประชุม”) ได้แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า 

บรษิทัไดก้าํหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธเิขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 ในวนัที� 14 มนีาคม 2559 (Record 
Date) และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 โดยวธิี

ปิดสมุดทะเบียนในวันที� 15 มีนาคม 2559  ซึ�ง ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 

111,650,000 บาท และมทีุนชาํระแลว้ 101,500,000 บาท แบ่งออกหุน้สามญัจํานวน 406,000,000 หุน้ มูลคา่หุ้นที�ตรา

ไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

ณ ขณะเริ�มประชมุ มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง จํานวน 35 ราย และผูม้อบฉนัทะ 46 ราย รวมเป็น

จํานวนผูม้าร่วมประชุมทั �งสิ�น 81 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได ้222,786,507 หุ้น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 54.8735 ของหุ้นที�

จําหน่ายไดท้ั �งหมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึ�งกาํหนดไวว้า่ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมหีุ ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที�จําหน่ายไดท้ั �งหมดของ

บรษิทั 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนํากรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที�เข้าร่วมประชุมในครั �งนี�  

ดงัต่อไปนี� 

กรรมการที�เข้าร่วมประชุม จํานวน 5 ท่าน จากจํานวนกรรมการทั �งหมด 6 ท่าน คดิเป็นร้อยละ 83.33 ของจํานวน

กรรมการทั �งหมด 

(�) นายเมตตา จารจุนิดา ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

(2) นายสมพล ฤกษ์วบิลูย์ศร ี กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

(3) นางสาวสกณุา บา่ยเจรญิ กรรมการ กรรมการบรหิาร และรองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร  

(4) นายสมชาย ฤกษ์วบิลูย์ศร ี กรรมการ กรรมการบรหิาร และเจา้หน้าที�บรหิารสายงานบรหิารจดัการ 

(5) นายสธุรี ์รตันนาคนิทร ์              กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการที�ลาประชุม 

(1) นายอมรศกัดิ �  เกตุจรญู กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

ทั �งนี� บรษิทัไมม่คีณะกรรมการชดุย่อยอื�น 

ผูบ้ริหารที�เข้าร่วมประชุม 

คณุปาลรีฐั นุ่มนนท์  เจา้หน้าที�บรหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ 
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ผูส้อบบญัชีที�เข้าร่วมประชุม   

  บรษิทั สาํนกังานธรรมนิต ิสอบบญัช ีจํากดั 

นายธนะวฒุ ิพบิลูย์สวสัดิ � 

นางสาวดวงแกว้  ศรวีอ่งไทย  

ผูด้าํเนินการประชมุไดช้ี�แจงวธิกีารปฏบิตัใินการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีงใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบดงันี� 

1.  ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุน้ที�ม ีหรอืเท่ากบัจํานวนหุน้ที�ไดร้บัมอบฉนัทะมา  

โดยให้ถือว่าหนึ�งหุ้นเท่ากบัหนึ�งเสยีง ซึ�งสามารถออกเสยีง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง เพียง

อย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั �น ยกเวน้ผูถ้ือหุน้ที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั �งใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทย

เป็นผูด้แูลหุน้เท่านั �นที�สามารถแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. ในการนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ บรษิทัจะใชร้ะบบ Barcode ในการนับคะแนน โดยจะนําคะแนนเสยีงที�
ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืบตัรเสยีหกัออกจากคะแนนเสยีงทั �งหมดที�เขา้รว่มประชมุ และส่วนที�เหลือ

จะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงที�เหน็ดว้ยในวาระนั �น ๆ  

3. ผูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะที�ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ขอให้ทําเครื�องหมายใน

บตัรลงคะแนน พรอ้มลงลายมอืชื�อ และยกมอืขึ�น เพื�อใหเ้จา้หน้าที�ไปเกบ็บตัรลงคะแนนมาบนัทกึในการนับ

คะแนน บตัรลงคะแนนที�เจ้าหน้าที�ไดร้บัภายหลงัจากที�ไดป้ระกาศปิดรบับตัรลงคะแนนของวาระนั �น ๆ แล้ว 

จะถอืวา่เป็นบตัรที�เหน็ดว้ยเท่านั �น 

สาํหรบัผูถ้อืหุน้ที�เหน็ดว้ย ขอใหเ้กบ็บตัรลงคะแนนไวก้อ่น และภายหลงัเสรจ็สิ�นการประชมุ กรณุาส่งคนืบตัร

ลงคะแนนทั �งหมดใหแ้กเ่จา้หน้าที�ของบรษิทัที�ประตูทางออก เพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ในวาระที� 6 พิจารณาอนุมตัิการเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตาม และเลือกตั �ง
กรรมการใหม่ เพื�อใหส้อดคล้องกบัหลกัธรรมภบิาลที�ดขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ขอใหผู้ถ้อืหุ้น

หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทุกท่านลงคะแนน เหน็ดว้ย หรอืไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงในบตัรลงคะแนน พรอ้ม

ทั �งลงลายมอืชื�อ โดยออกเสยีงลงคะแนนเลือกตั �งกรรมการเป็นรายคน และส่งให้เจ้าหน้าที�ของบรษิทั เพื�อ

นํามานับคะแนน ทั �งนี� บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนที�ลงคะแนน ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีงกอ่น เพื�อความ

สะดวกในการนับคะแนน และจะเก็บบตัรลงคะแนนที�ลงคะแนน เห็นด้วย ในภายหลังจากที�ลงคะแนน

กรรมการครบทุกท่าน 

สาํหรบัผูร้บัมอบฉันทะที�ผูม้อบฉันทะไดร้ะบุการออกเสยีงลงคะแนนไวแ้ล้วในใบมอบฉนัทะ ผูร้บัมอบฉนัทะ

จะไมไ่ดร้บับตัรลงคะแนน เนื�องจากบรษิทัจะทําการบนัทกึคะแนนตามที�ผูถ้อืหุน้ไดแ้สดงความประสงคไ์วใ้น

หนงัสอืมอบฉนัทะ  

4. บตัรลงคะแนนที�มกีารทําเครื�องหมายเกนิกว่าหนึ�งช่อง หรอืไม่ไดล้งลายมอืชื�อในบตัรลงคะแนน หรอืบตัร

ลงคะแนนที�มกีารขดีฆา่และไม่มลีายมอืชื�อกํากบั จะถือเป็นบตัรเสยี ดงันั �น หากผูเ้ขา้ร่วมประชมุที�ต้องการ

แกไ้ขการออกเสยีง ใหข้ดีฆา่ของเดมิและลงลายมอืชื�อกาํกบั  

5. การนบัผลการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ .ศ .  

2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั  
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5.1 วาระที�ที�ต้องผ่านมติอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

บรษิทัจะคํานวณฐานคะแนนเสยีง โดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้ือหุ้นที�มาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�งดออกเสยีง 

5.2 วาระที�ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผูถ้ือหุ้นซึ�งมา

ประชมุ บรษิทัจะคํานวณคะแนนเสยีง โดยนบัคะแนนเสยีงทั �งหมดของผูถ้ือหุน้ที�มาร่วมประชุมที�ออก

เสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 

5.3 วาระที�ต้องผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่้อยกว่า 3 ใน � ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้ือหุ้นซึ�ง

มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง บรษิทัจะคาํนวณฐานคะแนนเสยีง โดยนับคะแนนเสยีงทั �งหมดของผูถ้ือ
หุน้ที�มารว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนที�ออกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 

6. สําหรบัผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะที�ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้น

สามารถใช้สทิธิของท่านได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนที�ออกเสยีงลงคะแนนล่วงหน้าในวาระที�เหลืออยู่ให้กบั

เจา้หน้าที�ของบรษิทักอ่นออกจากหอ้งประชมุ เพื�อบนัทกึคะแนนเสยีงในแต่ละวาระการประชมุ  

ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมไิดค้นืบตัรลงคะแนนใหแ้กเ่จา้หน้าที�ของบรษิทั ถือวา่ผูถ้อืหุ ้นหรอืผูร้บั

มอบฉนัทะออกเสยีงเหน็ดว้ยในการพจิารณาวาระนั �น ๆ 

7.  เมื�อเสรจ็การประมวลคะแนนแล้ว จะประกาศผลใหท้ี�ประชมุทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสยีงเห็นดว้ย ไมเ่ห็น

ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี โดยคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละของผูถ้อืหุน้ตามมตทิี�ตอ้งใช ้  

8. กอ่นลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุซกัถามในประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระ
นั �น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถ้อืหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉนัทะที�ตอ้งการซกัถามยกมอืขึ�น เพื�อเจ้าหน้าที�

จะไดนํ้าไมโครโฟนไปให้ และเมื�อประธานอนุญาตแล้ว กรุณาแจง้ชื�อและนามสกลุ พรอ้มระบวุ่าเป็นผูถ้ือหุ้น 

หรอืผูร้บัมอบฉันทะ ให้ที�ประชุมทราบก่อนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็นดว้ยทุกคร ั �ง เพื�อให้การบนัทึก

รายงานการประชมุเป็นไปอย่างถูกตอ้งครบถว้น 

ในกรณีที�ผูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะมคีําถามหรอืความเห็นที�นอกเหนือจากวาระที�กําลงัพิจารณาอยู่ ขอ

ความกรุณานําไปสอบถามหรอืใหค้วามเหน็ในวาระอื�น ๆ ในชว่งท้ายของการประชุม และขอความกรณุาท่าน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดง

ความเห็นในประเดน็ที�ซํ�ากนั เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะรายอื�นไดใ้ชส้ทิธิดว้ย และเพื�อ

เป็นการบรหิารการประชมุใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และอยู่ในเวลาที�กําหนด โดยบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ใน
การดาํเนินการตามความเหมาะสม 

9.  เพื�อความโปรง่ใสในการนบัคะแนนเสยีงในครั �งนี� จงึไดเ้ชญิตวัแทนจากบรษิทั สาํนกังานธรรมนิต ิสอบบญัช ี

จํากดั รว่มเป็นพยานในการนบัคะแนน 

  นายเมตตา จารจุินดา ประธานกรรมการ ทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรบัผูถ้ือ

หุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะที�เขา้ร่วมประชมุ และแจง้ว่าเพื�อเป็นการสง่เสรมิการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสให้

ผูถ้ือหุ้นเสนอวาระ ซึ�งไดแ้จ้งต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเผยแพรบ่นเวบ็ไซต์ของบรษิทั โดยไดก้ําหนด

ระยะเวลาในการนําเสนอไว ้ตั �งแต่วนัที� 1 ตุลาคม ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 เมื�อครบกําหนดเวลา ปรากฏวา่ไม่มผีูถ้ือ

หุน้รายใดเสนอวาระ รวมทั �งไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุ ้นสง่คาํถามที�ต้องการใหช้ี�แจงในที�ประชมุล่วงหน้ากอ่นประชุมดว้ย ซึ�งมผีูถ้ือ

หุน้เสนอคาํถามมาล่วงหน้า จํานวน 1 ราย โดยจะไดม้กีารตอบคาํถามในวาระการประชมุที�เกี�ยวขอ้งในเรื�องนั �น  
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ดงันั �น ในการประชมุในวนันี� จะดาํเนินการตามลําดบัวาระต่าง ๆ ซึ�งไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการ

บรษิทั ตามที�กาํหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุที�ไดเ้ผยแพรบ่นเวบ็ไซต์ใหผู้ถ้อืหุ ้นทราบตั �งแต่วนัที� �� มนีาคม 2559 และ

ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าตั �งแต่วนัที� 5 เมษายน 2559 ดงัต่อไปนี� 
 

วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือประจาํปี 2558  

ประธานไดเ้ชญิใหผู้ด้าํเนินการประชมุเป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อที�ประชมุ ดงันี� 

วาระนี�เป็นการพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจําปี 2558 โดยบรษิทัไดจ้ดัทํารายงาน

การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 2558 ซึ�งจดัขึ�นเมื�อวนัที� 23 เมษายน ���� ภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุม และได้

สง่สําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที�

กฎหมายกําหนด พรอ้มทั �งเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.hotpot.co.th) และไดส้่งใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาล่วงหน้า

พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ รายละเอยีดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาดว้ย �  

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคดิเห็น ปรากฏว่าไม่มผีู้ถือหุ้น

สอบถาม และแสดงความคดิเหน็ในวาระนี� ประธานจงึเสนอใหท้ี�ประชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

มติที�ประชุม  ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 2558 ซึ�งไดจ้ดัให้มขี ึ�น

เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2558 ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี�  
 

มตทิี�ลง จํานวนเสยีงที�ลงมต ิ คดิเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 223,577,110 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0  

บตัรเสยี 0 0.0000 
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี�จะต้องได้รบัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน  

2) ในวาระนี� มจีํานวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 223,577,110 เสยีง 
 

วาระที� 2 พิจารณารบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2558 

ในวาระนี� ประธานไดเ้ชญิให้นางสาวสกุณา บ่ายเจริญ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที�บรหิารเป็นผู้

นําเสนอรายละเอยีดต่อที�ประชมุ  

นางสกุณา บา่ยเจรญิไดนํ้าเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบรษิทั ประจําปี 2558 ให้ที�ประชุมรบัทราบ 

โดยสรปุไดด้งันี� 

 สิ�งที�บรษิทัไดด้าํเนินการในปี 2558  

1. พิจารณาคดัเลือกเปิดสาขาอย่างระมดัระวงั ในศูนย์การคา้ที�มศีกัยภาพเท่านั �น โดยไดเ้ปิดสาขาใหม่

จํานวน 11 สาขา แบ่งเป็นสาขาที�บรษิทัลงทุน 8 สาขา ศนูย์การคา้ลงทุน 1 สาขา และแบ่งพื�นที�ของ

รา้นฮอท พอทที�มขีนาดใหญ่ ออกเป็น 2 รา้น ไดแ้ก ่รา้นฮอท พอท และรา้นซกิเนเจอร ์จํานวน 2 สาขา 
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รวมทั �ง ไดป้รบัลดงบลงทุนในการเปิดรา้นสาขาลง โดยงบลงทุนในรา้นฮอท พอท ลดลงจาก 7 – 9 ลา้น

บาทต่อสาขา เหลือ 6 – 8 ล้านบาทต่อสาขา และงบลงทุนในรา้นซิกเนเจอร ์ลดลงจาก 6 – 7 ลา้นบาท

ต่อสาขา เหลอื 5 – 6 ลา้นบาทต่อสาขา ทั �งนี� ไมใ่หก้ระทบต่อคณุภาพในการใหบ้รกิาร 

2. ปิดรา้นสาขาจํานวน 12 สาขา แบง่เป็น รา้นที�ผลประกอบการขาดทุน 10 สาขา และรา้นที�ครบกาํหนด

สญัญาและบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรไมต่่ออายุสญัญาจํานวน 2 สาขา  

ทําให้ ณ สิ�นปี 2558 บริษัทมีสาขาทั �งสิ�น 143 สาขา ลดลงจากปี 2557 ซึ�งมีสาขาอยู่ �44 สาขา 

ประกอบดว้ย แบรนด์ฮอท พอท อนิเตอร ์บฟุเฟ่ต์ 87 สาขา แบรนดฮ์อท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ เพิ�ม

ปิ�งย่าง 36 สาขา แบรนด์ฮอท พอท สุกี� ชาบู 2 สาขา แบรนด์ไดโดมอน 10 สาขา และแบรนด์ซิกเน
เจอร ์8 สาขา โดยกระจายอยู่ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 64 สาขา และต่างจงัหวดั 79 สาขา คดิเป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 45 ต่อ 55 

3. จดักจิกรรมทางการตลาดในหลายรปูแบบ และในเทศกาลต่าง ๆ เพื�อกระตุน้การมาใชบ้รกิาร ไดแ้ก ่

- จดัโปรโมชั �นสว่นลดราคา เพื�อใหส้อดรบักบักาํลงัซื�อที�มอียู่จํากดั 

- จดัใหม้แีบรนดพ์รเีซน็เตอร ์เพื�อสื�อถงึอตัลกัษณ์ของแบรนด ์

- โฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นสื�อต่าง ๆ ทั �งโทรทศัน์ และสื�อออนไลน์ เพื�อสรา้งการรบัรูใ้นแบรนด ์

- จดัทําวิจยัทางการตลาดในเชงิลึก ศกึษาถึงทศันคติที�ผูบ้ริโภคมีต่อแบรนด์ฮอท พอท รวมทั �ง 

พฤติกรรมและทศันคติที�มผีลต่อการเลือกใชบ้รกิารรา้นอาหาร เพื�อนํามาใชป้รบัปรุงและพฒันา
สนิคา้และบรกิารของบรษิทั กําหนดกลยุทธ์ในการบรหิารแบรนด์และกลยุทธ์ทางการตลาดให้

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากที�สดุ 

 ผลการดาํเนินงานในปี 2558  

- บรษิทัมรีายไดจ้ากการขาย 2,216 ล้านบาท โดยเป็นยอดขายจาก same store 1,715 ล้านบาท คดิ

เป็นรอ้ยละ 81 จากรายไดจ้ากการขายทั �งหมด ซึ�งลดลง 145 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.81 และมลีูกคา้

ที�มาใชบ้รกิารจํานวน 7.42 ลา้นคน โดยเป็นลูกคา้จาก same store จํานวน 5.89 ลา้นคน คดิเป็นรอ้ย

ละ 79 จากจํานวนลูกคา้ทั �งหมด ซึ�งลดลง 0.47 ลา้นคน หรอืรอ้ยละ 7.37 

- โครงสรา้งรายไดใ้นปี 2558 สว่นใหญ่มาจากรา้นฮอท พอท อนิเตอร ์บฟุเฟ่ต์ ในสดัส่วนรอ้ยละ 60.44 

ของรายไดจ้ากการขาย รองลงมาเป็นรา้นฮอท พอท อนิเตอร ์บุฟเฟ่ต์ เพิ�มปิ�งย่าง และรา้นไดโดมอน 

ในสดัสว่นรอ้ยละ 24.79 และ 9.21 ของรายไดจ้ากการขาย ตามลําดบั  

- อตัรากาํไรข ั �นตน้ในปี 2558 ลดลงเหลอื 52.78% จาก 54.03% ในปี 2557 เป็นผลจากรายไดจ้ากการ

ขายที�ลดลง เนื�องจากกาํลงัซื�อที�ลดลง ผูบ้รโิภคชะลอการจบัจ่าย และการแข่งขนัที�เพิ�มขึ�น ในขณะที�

อตัราสว่นต้นทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายเพิ�มขึ�น 1.25% จาก 45.97% ในปี 2557 เป็น 47.22% ใน

ปี 2558 จากการจดัโปรโมชั �นลดราคา โดยส่วนลดในปี 2558 คิดเป็น 12.20% ของรายไดจ้ากการ

ขาย เพิ�มขึ�นจาก 8.49% ในปี 2557 รวมทั �งการเพิ�มผลิตภณัฑอ์าหารใหมบ่างรายการ เพื�อตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ในชว่งปลายปี 2557 ถงึกลางเดอืนเมษายน 2558  
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- คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ลดลง 51 ลา้นบาท หรอื 4.05% ซึ�งสว่นใหญ่เป็นการลดลงของคา่เช่า

และค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายพนักงาน ตามจํานวนที�ลดลงของสาขาที�เปิดใหบ้รกิาร ส่วนค่าใชจ้่ายที�

เพิ�มขึ�น ได้แก่ ค่าใช้จ่ ายการตลาด เพิ�มขึ�น 6.92 ล้านบาท หรือ 15.76% จากการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ทางโทรทศัน์ และคา่เสื�อมราคา เพิ�มขึ�น 2.35 ล้านบาท หรอื 1.38% จากผลของการ

ทบทวนประมาณการหนี�สนิจากการรื�อถอนและปรบัสภาพพื�นที�คนืศนูย์การคา้ เมื�อสิ�นสุดสญัญาเมื�อ

ปลายปี 2557 

- บรษิทัมผีลขาดทุนสุทธิ 94.99 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2557 จํานวน 40.54 ล้านบาท หรอื 74.45% 
เนื�องจากรายไดจ้ากการขายที�ลดลง ในขณะที�สดัส่วนของต้นทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายเพิ�มขึ�น 

ประกอบกบัค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลงในอตัราที�น้อยกว่าอตัราการลดลงของรายไดจ้าก

การขาย เนื�องจากคา่ใชจ้่ายบางสว่นเป็นคา่ใชจ้่ายคงที� ซึ�งไมผ่นัแปรตามยอดขาย 

 แผนธุรกจิในปี 2559  

1. เร่งสร้างแบรนด์ที�มีอยู่ ในปจัจุบ ันให้แข็งแรงยิ�งขึ�น โดยการพัฒนาและคิดค้นอาหารใหม่ ๆ ที�มี

เอกลกัษณ์และตรงกบัความต้องการของลูกคา้ รวมถึงการพฒันาและปรบัปรงุคณุภาพงานบรกิารใหไ้ด้

มาตรฐาน 

2. สรา้งการรบัรูใ้นแบรนด์ โดยการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านสื�อต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การจดักจิกรรม

ทางการตลาดและการสง่เสรมิการขายอย่างต่อเนื�อง และใหต้รงกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

3. ปรบัปรุงการบรหิารงานภายในองค์กรให้มปีระสทิธิภาพมากยิ�งขึ�น โดยการบรหิารจดัการต้นทุนและ

คา่ใชจ้่าย การพฒันาระบบการบรหิารงานบคุคลและพฒันาศกัยภาพของพนกังาน และการพฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อให้ได้ขอ้มูลที�สะดวก รวดเรว็ และถูกต้อง สามารถนําไปใชใ้นการบรหิาร

จดัการไดท้นัต่อสถานการณ์ รวมทั �งชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพในการทํางาน และลดคา่ใชจ้่าย 

4. เร่งดําเนินการในการปรบัปรุงรา้นสาขาที�มผีลดําเนินงานขาดทุนตามความเหมาะ ในรูปแบบของการ

ปรบัแบรนด์ หรือปรบัเปลี�ยนรูปแบบในการให้บริการ หรือการแบ่งพื�นที�ร ้านสาขาที�มีขนาดใหญ่

ออกเป็น 2 แบรนด ์ซึ�งจะชว่ยเพิ�มรายไดใ้หม้ากขึ�น ในขณะที�คา่เชา่เท่าเดมิ หรอืหยุดดาํเนินการ 

5. ขยายสาขาในรปูแบบต่าง ๆ ไดแ้ก ่ 

- การเปิดรา้นสาขาใหม่ ซึ�งจะมกีารพจิารณาคดัเลือกอย่างระมดัระวงัมากยิ�งขึ�น โดยเน้นทําเลที�มี

ศกัยภาพและมแีนวโน้มที�ดเีท่านั �น  

- การขายแฟรนไชส ์ทั �งในประเทศและประเทศในกลุ่ม AEC 

- การพฒันาแบรนดร์า้นอาหารใหม ่ๆ 

- การเพิ�มชอ่งทางการจําหน่ายนํ�าจิ�มสกุี�ใหม้ากยิ�งขึ�น 

 นอกจากนั �น ประธานไดช้ี�แจง้ความคบืหน้าของการดาํเนินการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชั �น ดงันี� บรษิทัไดเ้ขา้รว่ม

ในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ในปี 2558 บริษทัได้มกีารทบทวนนโยบายต่อต้าน

คอร์รปัชั �น เพื�อเป็นแนวทางการปฏบิตัิงานที�ชดัเจนในการดาํเนินธุรกจิ และไดป้ระกาศนโยบายให้กรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนกังานรบัทราบ และปฏบิตัติาม และอยู่ระหวา่งการดาํเนินการในรายละเอยีดอยู่ 
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 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชุมซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ ซึ�งมผีูถ้ือหุ้นสอบถามและ

แสดงความคดิเหน็ดงันี� 

 นายชธูนา ตยิภมู ิผูถ้อืหุน้ไดส้อบถามถงึแผนการปิดและเปิดสาขาในปี 2559 

นายสมพล ฤกษ์วบิลูย์ศร ีกรรมการและประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ไดช้ี�แจงวา่ ในปี 2559 จํานวนสาขาที�มี

แผนจะปิดมจีํานวนไมก่ี�สาขา เนื�องจากในชว่งปี 2557 – 2558 ไดปิ้ดสาขาสว่นใหญ่ที�มผีลการดาํเนินงาน

ขาดทุนไปแล้ว โดยในปี 2559 ไดปิ้ดสาขาไปแล้ว 1 สาขา ส่วนการเปิดสาขา จะพิจารณาตามความ

เหมาะสม โดยในปี 2559 กาํลงัจะเปิดสาขาที�เซ็นทรลั นครศรธีรรมราช ในช่วงเดอืนกรกฎาคม สาํหรบั

รา้นสาขาที�พื�นที�ขนาดใหญ่ อาจจะพิจารณาแบง่พื�นที�ออกเป็น 2 แบรนด ์คอื ฮอท พอท และซกิเนเจอร์ 

ซึ�งอาจจะมจีํานวน 2 - 3 สาขา  

 นายชูธนา ติยภูม ิไดส้อบถามเพิ�มเติมถึงแบรนด์ซิกเนเจอร์ว่าผลตอบรบัเป็นอย่างไร จํานวนสาขาที�มี
แผนจะเปิดให้บรกิาร สาขาที�เปิดดาํเนินการไปแล้วมสีาขาที�ประสบกบัการขาดทุนบา้งไหม อตัรากําไร

ข ั �นต้นเป็นอย่างไรเมื�อเปรยีบเทียบกบัแบรนด์ที�เป็นบุฟเฟ่ต์ และจะเป็นแบรนด์ที�สรา้งรายไดใ้ห้บรษิทั
เพิ�มขึ�นในอนาคตหรอืไม ่

นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ได้ชี�แจงว่า ร้านซิกเนเจอร์ได้เปิดสาขาแรกในช่วงต้นปี 2558 ที�เซ็นทรลั 

พระราม 2 ซึ�งไดร้บัการตอบรบัที�ดจีากลูกคา้ และไดเ้ปิดสาขาเพิ�มเติมอกี 12 สาขา สาํหรบัผลตอบรบัจะ

ดีเป็นบางสาขา ขึ�นอยู่กบัการแข่งขนั และจํานวนคนที�เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าที�สาขาตั �งอยู่  

โดยรวมแล้ว ผลตอบรบัยงัไม่ดีเท่าที�ควร แต่ค่อย ๆ ดีขึ�นเรื�อย ๆ ซึ�งต้องใช้เวลาในการสะสมลูกค้า 

สําหรบัการเปิดสาขาเพิ�มเติม จะไม่ใช่การเปิดสาขาใหม่ แต่จะเป็นการปรบัแบรนด์ของรา้นสาขาฮอท 

พอทที�มอียู่เดมิ ซึ�งในปี 2559 มแีผนที�จะดําเนินการในลกัษณะนี� ประมาณ 4 - 5 สาขา ในส่วนของอตัรา

กาํไรข ั �นตน้ จะดกีว่าแบรนด์ที�เป็นบฟุเฟ่ต์ ประมาณ +/- 8% ซึ�งโดยปกตติ้นทุนอาหารของแบรนด์ซกิเน

เจอร์จะไม่เกิน 35% แต่ในช่วงนี�  ต้นทุนอาหารจะอยู่ที�ระหว่าง 38% - 40% ต้น ๆ เนื�องจากต้องใช้
โปรโมชั �นสว่นลดราคา เพื�อดงึดดูใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้รกิาร 

 นายประสทิธิ � ลมิปวทิยากลุ ผูถ้อืหุน้เสนอแนะใหบ้รษิทัพจิารณาจดัทํา set menu เพื�อจดัสง่ใหลู้กคา้ 

นายสมพล ฤกษ์วบิลูย์ศร ีไดก้ล่าวขอบคุณสําหรบัคาํแนะนําของผูถ้ือหุ้น และชี�แจงว่ารา้นฮอทพอทเป็น

รา้นที�ให้บรกิารอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ จึงไม่ไดก้ําหนดราคาของแต่ละผลิตภณัฑ์ ดงันั �น การจะให้บรกิาร

แบบจดัสง่อาหารใหแ้ก่ลูกคา้ จะต้องใชร้ะยะเวลาในการศกึษาในรายละเอยีด เชน่ การกาํหนดเมนูอาหาร 

กาํหนดราคา และการบรหิารจดัการทมีงานที�จะทําการจดัสง่สนิคา้  

 นายอดุลย์ บํารุง ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า จากสภาวะที�กําลังซื�อลดลงในปจัจุบนั และมีแนวโน้มที�จะ
ต่อเนื�องไปอีกใน 1 - 2 ปีขา้งหน้า บรษิทัจะมแีนวทางในการดําเนินงานอย่างไร เพื�อให้บรษิทัสามารถ

ดาํเนินธุรกจิต่อไปได ้ 

นายสมพล ฤกษ์วบิูลย์ศร ีไดช้ี�แจงว่า ถึงแมว้า่ในช่วง 2 ปีที�ผา่นมา บรษิทัจะมผีลขาดทุนมากกว่า 130 

ล้านบาท แต่ถ้าพิจารณาโดยไม่รวมค่าเสื�อมราคา บริษัทจะมี EBITDA มากกว่า 200 ล้านบาท ซึ�ง

เพียงพอในการดําเนินธุรกจิ ซึ�งใน 2 ปีที�ผ่านมา บรษิัทพยายามลดค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ปิดสาขาที�มีผล

ประกอบการที�ขาดทุน รวมทั �งระมดัระวงัในการลงทุนต่าง ๆ พรอ้มทั �ง ให้ความมั �นใจวา่ยงัคงเป็นผูถ้อืหุ ้น
รายใหญ่ของบรษิทัอยู่ ไม่ไดม้กีารขายหุ้นออกแต่อย่างใด สาํหรบัสิ�งที�จะดําเนินการเพื�อรบักบัสภาวะที�
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กําลงัซื�อลดลง คอื ต้องพยายามประคบัประคองธุรกจิให้สามารถดําเนินงานอยู่ได ้เพื�อรอให้เศรษฐกิจ

กลบัมาฟื�นตวัดขีึ�น รวมทั �งมแีผนที�จะหา Synergy มาเพิ�มเติม เพื�อทําให้มรีายไดเ้ขา้มาเพิ�มขึ�น โดยอยู่

ระหวา่งการศกึษารายละเอยีด และจะแจง้ความคบืหน้าใหผู้ถ้อืหุน้ทราบต่อไป  

 นายวสิูตร ประยูรพนัธุ์รตัน์ ผูถ้ือหุน้ กล่าวว่า ตามกลยุทธ์ในปี 2558 ถือว่าบรษิทัมคีวามพยายามด ีแต่
ผลที�ไดไ้มป่ระสบความสาํเรจ็เท่าที�ควร สําหรบักลยุทธ์ในปี 2559 ไมม่อีะไรที�แตกต่างจากปี 2558 อย่าง

มนีัยสําคญั บรษิทัจะมคีวามมั �นใจไดอ้ย่างไรว่ากลยุทธ์ในปี 2559 จะประสบผลสําเรจ็ และยอดขายใน

กรงุเทพฯ และต่างจงัหวดัมสีดัสว่นเท่าไร 

นายสมพล ฤกษ์วบิูลย์ศร ีไดช้ี�แจงวา่ ถงึแมก้ลยุทธ์ในปี 2559 จะไม่แตกต่างจากปีที�ผ่านมามากนัก แต่

สิ�งที�ดาํเนินการจะแตกต่างกนั เช่น ในปี 2559 บรษิทัไดจ้ดัโปรโมชั �นเมนูใหม ่คอื ต้มยํามนักุง้ ซึ�งไดร้บั

ผลตอบรบัที�ด ีและในชว่งกลางปี บรษิทัจะจดัเทศกาลอาหารในชว่งฟุตบอลยูโร ซึ�งจะมอีาหารใหม ่ๆ 5 - 
6 รายการ สําหรบัโปรโมชั �นสว่นลดราคายงัเป็นสิ�งที�บรษิทัตอ้งใชอ้ยู่ เนื�องจากผูบ้รโิภคมทีางเลอืกในการ

บรโิภคที�หลากหลาย นอกจากนั �น บรษิทัจะหารายไดเ้สรมิจากการขายแฟรนไชส์ โดยไดข้ายแฟรนไชส์

แบรนด์ฮอทพอทให้แก่ผูป้ระกอบที�เวยีงจนัทน์ ประเทศสปป.ลาว ซึ�งจะเปิดให้บรกิารประมาณเดอืน

พฤษภาคมนี� รวมทั �งมแีผนที�จะขายแฟรนไชส์แบรนด์ซิกเนเจอร์ ซึ�งจะใชเ้งนิลงทุนในการเปิดสาขาไม่

มาก และตลาดยงัเปิดกวา้งมากกวา่รา้นอาหารรปูแบบบฟุเฟ่ต์ ซึ�งคาดวา่ดาํเนินการแลว้เสรจ็ในช่วงกลาง

ปี และจะไดม้กีารโฆษณาประชาสมัพนัธ์การขายแฟรนไชส์ดงักล่าว 

สาํหรบัยอดขายของสาขาในกรงุเทพฯ จะมสีดัสว่นที�มากกวา่ยอดขายในต่างจงัหวดั 

 นายสายลม นพคเชนทร์ ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามถึงโอกาสที�บรษิทัจะทํากาํไร และให้ผลตอบแทนแก่ผูถ้ือ
หุน้ รวมทั �งการเพิ�มขึ�นของราคาหุน้จะตอ้งใชเ้วลานานเท่าไร 

นายสมพล ฤกษ์วบิูลย์ศร ีไดช้ี�แจงว่า ราคาหุ้นของบรษิทัไมไ่ดเ้ปลี�ยนแปลงตามผลประกอบการมากนัก 

แผนต่าง ๆ ที�วางไวต้อ้งใชร้ะยะเวลาในการที�จะเหน็ผล 

 นายพนมศกัดิ � ผาทอง ผูถ้อืหุน้ไดเ้สนอแนะวา่ ในปีที�ผา่นมา มทีั �งแบรนดร์า้นอาหารที�ประสบความสาํเรจ็ 

และไม่ประสบความสาํเรจ็ ซึ�งแต่ละแบรนดจ์ะมจีุดเดน่ที�ต่างกนั จงึอยากใหบ้รษิทัหาจุดเดน่ของบรษิทัให้
ได ้โดยอาจจะพิจารณาจากจุดเด่นของแบรนด์คู่แข่งมาประกอบ นอกจากนั �น ในส่วนของรูปแบบการ

นําเสนออาหารภายในรา้นซึ�งมบีารอ์าหาร และใหลู้กคา้ไปตกัอาหารเอง ทําใหลู้กคา้เห็นความสกปรกได้

ทนัท ีหรอืในบางกรณีลูกคา้อาจเป็นผูท้ําสกปรกเอง จงึเสนอแนะใหม้กีารทดลองใหบ้รกิารในรปูแบบที�ให้

ลูกคา้สั �งอาหารโดยใชใ้บออเดอร ์และลองเปรยีบเทยีบคา่ใชจ้่ายด ู

นายสมพล ฤกษ์วบิลูย์ศร ีไดก้ล่าวชี�แจงวา่ ตวัตนของฮอทพอทเป็นรา้นอาหารบฟุเฟ่ต์ที�เสริฟ์บนบาร ์ซึ�ง

ลูกคา้รบัรูใ้นจุดนี�มาตั �งแต่เริ�มต้น ถึงแมว้่าการที�ลูกคา้ไปตกัอาหารเอง อาจจะทําให้บาร์อาหารสกปรก

บา้ง แต่จะมีเจ้าหน้าที�ภายในรา้นที�ค่อยดูแลในจุดนี�อยู่แล้ว จึงไม่มปีญัหาในเรื�องนี�มากนัก ในปจัจุบนั

รา้นอาหารต่าง ๆ ไดม้ีการนําเสนอการจัดเสริ์ฟอาหารในรูปแบบใหม่ ๆ บางอย่างกจ็ะเป็นแฟชั �น ซึ�ง

บรษิทักไ็ดท้ดลองทําอยู่ เชน่ การเสริฟ์เมนูพรเีมี�ยม โดยเสริ์ฟเนื�อสไลด ์และใหลู้กคา้สั �งในใบออเดอร ์แต่
ยงัไมเ่หน็ผลที�เป็นรปูธรรมชดัเจนนัก เป็นต้น อย่างไรกต็าม สาํหรบัรา้นสาขาที�อยู่ในศูนย์การคา้เซน็ทรลั 

ซึ�งมลีูกคา้ประจําอยู่แลว้ ความตอ้งการของลูกคา้ยงัไมเ่ปลี�ยนแปลง 
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 นายประสทิธิ � ลมิปวทิยากุล ผูถ้ือหุน้ กล่าววา่ เป็นผูท้ี�ส่งคาํถามมาล่วงหน้า 3 คําถามผา่นทาง website 
โดยคําถามแรกเกี�ยวกบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิาร ซึ�งทางผูบ้รหิารไดช้ี�แจงไปแลว้ในวาระกอ่นหน้า คาํถามที� 

2 เป็นการเสนอแนะให้เชญิผูเ้ชี�ยวชาญ หรอืบุคคลที�เป็นมอือาชพีเขา้มาร่วมงานกบับรษิทั เพื�อให้เกิด

ความคิดที�แปลกใหม่ ส่วนคําถามสุดท้ายเกี�ยวกับสาเหตุที�ย้ายสถานที�จ ัดประชุม เป็นผลจากผล

ประกอบการของบรษิทัหรอืไม ่

นางสาวสกณุา บา่ยเจรญิ ไดช้ี�แจงถงึการเชญิผูเ้ชี�ยวชาญมาร่วมงานกบับรษิทัว่า ในวาระถดั ๆ ไป จะมี

การเลือกตั �งกรรมการใหม่เพิ�มขึ�น 1 ท่าน ซึ�งผูท้ี�ไดร้บัการเสนอชื�อเป็นผู้ที�มคีวามรูค้วามสามารถทาง

การตลาด เป็นผูท้ี�ช่วยสรา้งแบรนด์ฮอทพอทมาตั �งแต่เริ�มต้น จึงสามารถเขา้มาช่วยในการวางแผนกล

ยุทธ์ทางการตลาดใหบ้รษิทัไดเ้ป็นอย่างด ี

นายสมพล ฤกษ์วบิลูย์ศร ีประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร ไดช้ี�แจงเกี�ยวกบัการย้ายสถานที�จดัประชุมผูถ้อืหุ้น
วา่ เนื�องจากบรษิทัพยายามลดคา่ใชจ้่ายที�ไมจ่ําเป็นลง เพื�อใหบ้รษิทัมผีลประกอบการที�ดขี ึ�นในอนาคต 

มติที�ประชุม   เนื�องจากวาระนี�เป็นวาระเพื�อรบัทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 
 
วาระที� 3 พิจารณาอนุมติังบดลุ และงบกาํไรขาดทนุ สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

ในวาระนี� ประธานไดเ้ชญิให้นางปาลีรฐั นุ่มนนท์ เจ้าหน้าที�บรหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ เป็นผูนํ้าเสนอ

รายละเอียดต่อที�ประชมุ ดงันี� บรษิทัไดจ้ดัทํางบดลุ และงบกําไรขาดทุน สําหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ตามที�

แสดงไวใ้นรายงานประจําปี ตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 2 โดยงบดลุ และงบกาํไรขาดทุน สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

ดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ไดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัแลว้ และไดนํ้าเสนอขอ้มลูโดยสรปุของงบดลุ และงบกาํไรขาดทุนของบรษิทั 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความคดิเห็น ปรากฏว่าไม่มผีู้ถือหุ้น

สอบถาม และแสดงความคดิเห็นในวาระนี�เพิ�มเติม ประธานจึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบดุล และงบกําไร

ขาดทุน สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

มติที�ประชุม  ที�ประชมุมมีตอินุมตังิบดลุ และงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ตามที�เสนอ ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี� 
 

มตทิี�ลง จํานวนเสยีงที�ลงมต ิ คดิเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 223,584,209 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 201  

บตัรเสยี 0 0.0000    
  

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี�จะต้องไดร้บัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน  

2) ในวาระนี� มจีํานวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 223,584,410 เสยีง 
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วาระที� 4 พิจารณาอนุมติังดจดัสรรกาํไรสุทธิสําหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 เพื�อเป็นทุนสํารอง

ตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล 

ในวาระนี� ประธานไดเ้ชญิใหน้างสาวสกณุา บา่ยเจรญิ กรรมการและรองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ชี�แจงต่อที�

ประชมุ ดงันี�  

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ .ศ .  2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 45 บรษิทัตอ้งจดัสรรกําไร

สุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม 

จนกวา่ทุนสาํรองนี�จะมจีํานวนไมน่้อยกวา่รอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้ือหุน้ในอตัราไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษเีงนิได ้

และหกัสํารองตามจํานวนที�กฎหมายกําหนด โดยการจ่ายเงนิปนัผลในแต่ละปีจะขึ�นอยู่กบัแผนการลงทุน สภาพคล่อง 

ความจําเป็น และความเหมาะสมอื�น ๆ ในอนาคต ทั �งนี� มตขิองคณะกรรมการบรษิทัที�อนุมตัิใหจ้่ายเงนิปนัผลจะตอ้งถูก

นําเสนอเพื�อขออนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุ ้น เวน้แต่การจ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลซึ�งคณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจอนุมตัิ
ใหจ้่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลได ้โดยรายงานใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวถดัไป   

จากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินรวม บรษิัทมขีาดทุนสุทธิประจําปี 2558 จํานวน 94,992,526 

บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิงดจดัสรรกาํไรสทุธสิําหรบัผลการดาํเนินงานประจําปี 

2558 เพื�อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปนัผล 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคดิเห็น ปรากฏว่าไม่มผีู้ถือหุ้น

สอบถาม และแสดงความคดิเห็นในวาระนี�  ประธานจึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมตัิงดจดัสรรกําไรสุทธิสําหรบัผล

การดาํเนินงานประจําปี 2558 เพื�อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปนัผล 

มติที�ประชุม  ที�ประชมุมมีติอนุมตังิดจดัสรรกาํไรสุทธิสําหรบัผลการดําเนินงานประจําปี 2558 เพื�อเป็นทุนสํารองตาม

กฎหมาย และงดจ่ายเงนิปนัผลตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี� 
 

มตทิี�ลง จํานวนเสยีงที�ลงมต ิ คดิเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 223,584,209 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 201  

บตัรเสยี 0 0.0000 
 
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี�จะต้องไดร้บัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน  

2) ในวาระนี� มจีํานวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 223,584,410 เสยีง 
 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรบัปี 2559 

 ประธานได้เชญิให้ผู้ดําเนินการประชุมเป็นผูนํ้าเสนอรายละเอียดต่อที�ประชุม ดงันี�  เนื�องจากการกําหนด

คา่ตอบแทนกรรมการจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที�ประชมุผูถ้อืหุน้ ซึ�งคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการ โดยคาํนึงถงึหน้าที�และความรบัผดิชอบของกรรมการ และเปรยีบเทยีบกบับรษิทัที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั
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และมขีนาดใกล้เคยีงกนั รวมทั �งผลการดาํเนินงานและการเตบิโตทางธุรกจิของบรษิทั จงึขอเสนอให้ที�ประชุมผูถ้ือหุ้น

พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้กก่รรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2559 ซึ�งเท่ากบัปี �558 ดงันี� 
 

ค่าตอบแทน ปี 2559 ปี 2558 

1) เบี�ยประชมุ (บาท/ครั �งการเขา้ประชมุ)   

คณะกรรมการ   

- ประธานกรรมการ 15,000 15,000 

- กรรมการ 10,000 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

- กรรมการตรวจสอบ   5,000   5,000 

2)  สทิธปิระโยชน์อื�น (บาท) ไมม่ ี ไมม่ ี
 

การกําหนดอัตราเบี�ยประชุมสําหรบักรรมการดังกล่าวของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนกรรมการ เนื�องจากปจัจุบนับรษิทัยงัไม่มคีณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรกต็าม การกําหนด

คา่ตอบแทนกรรมการ ไดผ้า่นการพจิารณาอย่างรอบคอบจากที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทั โดยเปรยีบเทยีบอา้งองิจาก

อุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนัรวมถงึพจิารณาจากการขยายตวัทางธุรกจิและการเตบิทางผลกาํไรของบรษิทั เห็นสมควร

กาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามอตัราที�เสนอ 

 ทั �งนี� ไดก้ําหนดให้กรรมการที�ไม่ใช่กรรมการบรหิารเท่านั �นที�มสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งต้น โดย

กรรมการบรหิารที�ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการเฉพาะเรื�องชดุอื�น ๆ จะไมม่สีทิธไิดร้บั

คา่ตอบแทนกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความคดิเห็น ปรากฏว่าไม่มผีู้ถือหุ้น

สอบถาม และแสดงความคดิเห็นในวาระนี� ประธานจึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 

2559 

มติที�ประชุม   ที�ประชมุมมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ตามที�เสนอดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี� 
 

มตทิี�ลง จํานวนเสยีงที�ลงมต ิ คดิเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 223,569,209 99.9932 

ไมเ่หน็ดว้ย 15,000 0.0067 

งดออกเสยีง 201 0.0001 

บตัรเสยี 0 0.0000 
 
หมายเหตุ 1) มตใินวาระนี�จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่้อยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้

ถอืหุน้ซึ�งมาประชมุ  
2) ในวาระนี� มจีํานวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 223,584,410 เสยีง 
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วาระที� 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 2 ท่าน และเลือกตั �งกรรมการ

ใหม่เพิ�ม 1 ท่าน  

 ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า เพื�อให้เป็นไปตามหลักการกํากบัดูแลกิจการที�ดี จึงขอเชิญ

กรรมการที�มสีว่นไดเ้สยี คอื นายเมตตา จารจุนิดา และนางสาวสกณุา บา่ยเจรญิ ออกจากที�ประชมุ 

ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบรษิทั ขอ้ 17 กําหนดไวว้่า ในการ

ประชมุสามญัประจําปีทุกครั �ง ใหก้รรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรง

เป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้ออกโดยจํานวนที�ใกล้ที�สุดกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระนั �น อาจไดร้บั

เลอืกตั �งเขา้มาดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการใหมก่ไ็ด ้

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 2559 ของบริษทั มกีรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 2 

ท่าน ดงันี� 

1. นายเมตตา จารจุนิดา             ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

2. นางสาวสกณุา บา่ยเจรญิ         กรรมการ  

นอกจากนั �น ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 14 กําหนดไวว้่า คณะกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5
คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมดต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจักร ซึ�งปจัจุบ ัน

คณะกรรมการมจีํานวน 6 ท่าน  

ทั �งนี� บรษิทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัเชญิผูถ้ือหุ้นให้เสนอชื�อบุคคลที�มคีุณสมบตัิเหมาะสม เพื�อรบั

การเลือกตั �งเป็นกรรมการ สําหรบัการประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจําปี 2559 ตั �งแต่วนัที� 1 ตุลาคม ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 

2558 ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื�อบคุคลเขา้รบัพจิารณาเลอืกตั �งเป็นกรรมการ มายงับรษิทั 

กระบวนการคดัเลือกผูด้ํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทัไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา 

เนื�องจากปจัจุบนับรษิทัยงัไม่มกีารแต่งตั �งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรกต็าม คณะกรรมการซึ�งไม่รวมกรรมการผูม้สี่วน

ไดเ้สยีไดร้ว่มกนัพิจารณา เห็นว่ากรรมการทั �งสองท่าน คอื (1) นายเมตตา จารจุินดา และ (2) นางสาวสกณุา บ่ายเจรญิ 

เป็นผู้มคีวามรู ้ความสามารถ ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น และมปีระสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานของ
บรษิทั ตลอดจนสามารถปฏบิตัหิน้าที�ของกรรมการไดเ้ป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาที�ดาํรงตําแหน่ง นอกจากนั �น นายเมตตา 

จารุจนิดา ซึ�งเป็นผูท้ี�ไดร้บัการเสนอชื�อเลอืกตั �งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้ง จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตั �งกรรมการที�ตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระ

ทั �งสองท่านกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ�ง โดยขอ้มลูของกรรมการทั �งสองท่าน ตามรายละเอยีดที�ปรากฏใน

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3  

นอกจากนั �น คณะกรรมการมคีวามเห็นให้เพิ�มกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน ซึ�งจะทําให้คณะกรรมการมจีํานวน

เพิ�มขึ�นเป็น 7 ท่าน โดยไดเ้สนอชื�อ นายกานต์ สทุธริตัน์ เนื�องจากเป็นผูท้ี�มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที�จะ

เอื�อประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั พรอ้มทั �งมคีณุสมบตัติามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที�เกี�ยวขอ้ง จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาเลือกตั �ง

นายกานต์ สทุธริตัน์ เป็นกรรมการใหม่เพิ�มขึ�นอีก 1 ท่าน โดยขอ้มลูของผูท้ี�ไดร้บัการเสนอชื�อ ตามรายละเอียดที�ปรากฏ

ในสิ�งที�ส่งมาด้วย 3  

ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชมุซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ ปรากฏว่าไมม่ผีู้
ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคดิเห็นเพิ�มเติมในวาระนี�  ผูด้ําเนินการประชุมจึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมตัิ
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เลือกตั �งกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ กลับเขา้ดํารงตําแหน่งอีกคร ั �งหนึ�ง 2 ท่าน และเลือกตั �ง

กรรมการใหมเ่พิ�ม 1 ท่าน โดยออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายคน 

มติที�ประชุม  ที�ประชุมมมีติอนุมตัิเลือกตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ

กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอีกครั �งหนึ�งทั �งสองท่าน และเลือกตั �งกรรมการใหม่เพิ�มอีก 1 ท่าน ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง

ดงันี� 

1. นายเมตตา จารจิุนดา 
 

มตทิี�ลง จํานวนเสยีงที�ลงมต ิ คดิเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 223,567,209 99.9911 

ไมเ่หน็ดว้ย 20,000 0.0089 

งดออกเสยีง 201  

บตัรเสยี 0 0.0000 
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี�จะต้องไดร้บัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน  

2) ในวาระนี� มจีํานวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 223,587,410 เสยีง 

2. นางสาว สกณุา บ่ายเจริญ 
 

มตทิี�ลง จํานวนเสยีงที�ลงมต ิ คดิเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 223,587,209 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 201  

บตัรเสยี 0 0.0000 
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี�จะต้องไดร้บัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน  

2) ในวาระนี� มจีํานวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 223,587,410 เสยีง 

3. นายกานต์ สุทธิรตัน์ 
 

มตทิี�ลง จํานวนเสยีงที�ลงมต ิ คดิเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 223,567,209 99.9911 

ไมเ่หน็ดว้ย 20,000 0.0089 

งดออกเสยีง 201  

บตัรเสยี 0 0.0000 
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี�จะต้องไดร้บัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน  

2) ในวาระนี� มจีํานวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 223,587,410 เสยีง 
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วาระที� 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั �งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 

ประธานไดเ้ชญิใหผู้ด้าํเนินการประชุมเป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อที�ประชุม ดงันี� คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัช ีประจําปี 2559 และเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาเสนอให้ที�ประชุมผูถ้ือหุ้น

พจิารณาแต่งตั �งผูส้อบบญัช ีซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือก บรษิทั สอบบญัช ีธรรมนิต ิจํากดั เป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัในปี 2559 เนื�องจากเป็นสาํนกังานสอบบญัชทีี�มคีวามอิสระ มคีวามเชี�ยวชาญในการสอบบญัช ีและไดป้ฏบิตัิ

หน้าที�ด้วยความรบัผิดชอบอย่างดี ประกอบกับมีค่าสอบบญัชีที�เหมาะสม และเสนอให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�ง

ดงัต่อไปนี� เป็นผูท้ําการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั  

1. นายธนะวฒุ ิพบิลูย์สวสัดิ � ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 6699 ซึ�งเป็นผูล้งลายมอืชื�อในงบการเงนิของ

บรษิทั มาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั �งแต่ปี 2556 และ/หรอื 

2. นายพจน์ อศัวสนัติชยั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 4891 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื�อในงบการเงนิ
ของบรษิทั และ/หรอื  

3. นางสาวสุลลิต  อาจสว่าง ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 7517 ยังไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบ
การเงนิของบรษิทั และ/หรอื  

4. นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 6838 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื�อในงบ

การเงนิของบรษิทั  

ผูส้อบบญัชตีามรายชื�อที�เสนอมานั �นไม่มคีวามสมัพนัธ์ หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั / บรษิทัย่อย / ผูบ้รหิาร / ผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างไร 

พรอ้มทั �ง เสนอให้พิจารณากําหนดค่าสอบบญัชปีระจําปี 2559 เป็นจํานวน 1,240,000 บาท ซึ�งเพิ�มขึ�นจาก

คา่สอบบญัชใีนปี 2558 จํานวน 40,000 บาท หรอืรอ้ยละ 3.33 เนื�องจากไม่ไดม้กีารเปลี�ยนแปลงค่าสอบบญัชตีั �งแต่ปี 
2556 และมปีรมิาณงานที�ตอ้งดาํเนินการเพิ�มขึ�น 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

สอบถาม และแสดงความคดิเหน็ในวาระนี� ประธานจึงเสนอใหท้ี�ประชมุพจิารณาอนุมตัแิต่งตั �งผูส้อบบญัช ีและกาํหนดค่า

สอบบญัชปีระจําปี 2559 

มติที�ประชุม ที�ประชมุมมีตอินุมตัแิต่งตั �งบรษิทั สอบบญัช ีธรรมนิต ิจํากดั โดย นายธนะวฒุ ิพบิลูย์สวสัดิ � ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 6699 และ/หรอื นายพจน์ อศัวสนัติชยั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 4891 และ/หรอื 

นางสาวสลุลิต อาจสวา่ง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 7517 และ/หรอื นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 6838 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจําปี 2559 โดยให้ผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ�งเป็นผูท้ําการ

ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และอนุมตัใิหก้าํหนดคา่สอบบญัชใีหแ้กผู่ส้อบบญัชปีระจําปี 2559 

เป็นจํานวน 1,240,000 บาท ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี�  
 

มตทิี�ลง จํานวนเสยีงที�ลงมต ิ คดิเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 223,587,209 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 201  
บตัรเสยี 0 0.0000 
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หมายเหตุ 1) มติในวาระนี�จะต้องไดร้บัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน  

2) ในวาระนี� มจีํานวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 223,587,410 เสยีง 
 

วาระที� 8 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ 

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสให้กบัผูถ้อืหุ ้นซกัถาม และแสดงความคดิเหน็เพิ�มเติม ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอ

เรื�องอื�นใดหรอืสอบถามเพิ�มเตมิ ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะที�สละเวลามา

เขา้ร่วมประชุม ให้ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ซึ�งบรษิทัจะไดนํ้าไปพิจารณา และหาแนวทางในการดําเนิน

ธุรกจิใหด้ทีี�สดุ และหวงัวา่ผูถ้อืหุน้จะใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัต่อไป 

ปิดประชุม : เวลา 16.10 น.       

            

                                          
______________________________ 

        (นายเมตตา จารจุนิดา) 

           ประธานในที�ประชมุ 

  




