
 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2564 
ของ 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ   
ประธานฯ กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่มารว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ และแจง้ใหท้ี่ประชมุ

ทราบวา่ มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 10 ราย และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 452 ราย รวมทัง้สิน้ 462 ราย 
ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 727,399,839 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 78.9898 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมดของบรษัิทฯ ซึง่เกินกวา่ 
1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ประธานฯ จึงกลา่ว
เปิดประชมุ 

ทัง้นี ้ก่อนเขา้สูว่าระการประชุม ประธานฯ ไดก้ลา่วแนะน ากรรมการ ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย ที่เขา้
รว่มประชมุ ดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม 
1. นายฤทธ์ิ   ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. นายสมชาย  หาญจิตตเ์กษม กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นางวิไล  ฉทัทนัตร์ศัม ี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล  

สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
5. ดร.ขตัิยา  ไกรกาญจน ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ 

บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
6. นายสมชาย  พิพิธวจิิตรกร กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา

คา่ตอบแทน 
7. นายประวิทย ์ ตนัติวศินชยั กรรมการ 
8. นายสจิุนต ์ชมุพลกาญจนา กรรมการอิสระ 

กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุจ านวน 8 คน คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 88.9% ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
กรรมการที่ไม่ไดเ้ข้าร่วมประชุม 
นายทนง  โชติสรยทุธ ์ กรรมการอิสระ 
ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
1. นายวชิาติ โลเกศกระว ี บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. นายเจษฎา  เจตนาเจรญิชยั                บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
นายบญัชา  เดชอดุม บรษัิท นกักฎหมายกรุงเทพ จ ากดั 
ก่อนที่จะใหท้ี่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ขอใหน้ายพสักร ลิลา ไดชี้แ้จงวิธีการออก

เสยีงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุรบัทราบ ดงันี ้
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1. การออกเสียงลงคะแนน จะนบั 1 หุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1  เสียง  และผูถื้อหุน้ 1 ราย สามารถออกเสยีง
ในแตล่ะวาระวา่ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง เพียงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้ จะไมส่ามารถแบง่แยก
จ านวนหุน้เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ยกเวน้กรณีผูร้บัมอบฉนัทะจากผูล้งทนุต่างประเทศที่แต่งตัง้คสั
โตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

2. ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ซึ่งผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวล้่วงหนา้แลว้ ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงอีก 
เนื่องจากบรษัิทฯ ไดบ้นัทกึคะแนนเสยีงตามที่ผูถื้อหุน้ก าหนดไวแ้ลว้ 

3. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่
เรือ่งที่กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอื่น 
ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  รับทราบรายงานประจ าปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ
แลว้ จึงขอสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานดงันี ้

ในปี 2563 ที่ผา่นมา บรษัิทฯ ตอ้งเผชิญกบัแรงกดดนัและความทา้ทายอยา่งที่ไมเ่คยปรากฏมาก่อนอนัเนื่องจาก
การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ประเทศไทยไดร้ายงานการมีผูต้ิดเชือ้ครัง้แรกในเดือนมกราคม 2563 
อย่างไรก็ตาม จ านวนผูต้ิดเชือ้ไดเ้พิ่มขึน้มากในกลางเดือนมีนาคม ท าใหร้ฐับาลตอ้งด าเนินมาตรการการควบคมุโรคไวรสั
โควิด-19 เพื่อลดการระบาด มาตรการเหลา่นีซ้ึ่งรวมทัง้การก าหนดขอ้จ ากดัในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การจ ากดัเวลา
ของการเปิดด าเนินการ การจ ากดัจ านวนที่นั่งของรา้นอาหาร จนถึงการปิดรา้นอาหารชั่วคราว ไดส้ง่ผลกระทบในเชิงลบ
เป็นอยา่งมากตอ่ธุรกิจและผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ แมว้า่บรษัิทฯ มีผลการด าเนินงานท่ีมีก าไรสทุธิจ านวน 340 ลา้น
บาทในไตรมาสแรกของปี 2563 แตบ่รษัิทฯ ตอ้งประสบกบัผลการด าเนินงานท่ีขาดทนุคอ่นขา้งมากคิดเป็นจ านวนเงิน 247 
ลา้นบาท ในไตรมาสสองของปี 2563 ทัง้นี ้เนื่องจากรฐับาลไดส้ั่งปิดรา้นอาหารตัง้แต่วนัที่ 22 มีนาคม จนถึงวันที่ 16 
พฤษภาคม 2563 

นอกจากนี ้เนื่องจากบริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคัญอย่างมากในการป้องกันการติดเชือ้ของพนักงานและลกูคา้ 
ตลอดจนเพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้บัลกูคา้ที่เขา้มาใชบ้รกิาร บรษัิทฯ จึงไดด้  าเนินการปรบัเปลีย่นกระบวนการปฏิบตัิงานใน
ดา้นต่างๆ เช่น การเพิ่มมาตรการในการรกัษาความสะอาดและทางดา้นสขุอนามยั การติดตัง้ฉากกัน้ตามโต๊ะรบัประทาน
อาหาร และการจัดซือ้อุปกรณเ์พื่อป้องกันการติดเชือ้อื่นๆ การด าเนินการเหล่านีม้ีผลท าใหค้่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน
เพิ่มขึน้และส่งผลกระทบต่อก าไรของรา้นอาหารในที่สุด เพื่อลดผลกระทบจากการที่ตอ้งปิดรา้นอาหารชั่วคราวและ
ขอ้จ ากดัอื่นๆ บริษัทฯ จึงไดป้รบักลยทุธท์างดา้นการตลาดโดยเนน้การขายผ่านช่องทางซือ้กลบับา้นและบริการการจดัสง่
อาหารโดยรว่มมือกบัผูใ้หบ้ริการสง่อาหาร ซึ่งมีผลท าใหย้อดขายผ่านช่องทางดงักลา่วเพิ่มขึน้อย่างแข็งแกรง่และช่วยลด
ผลกระทบจากการลดลงของยอดขายจากการนั่งทานที่รา้นไดบ้างสว่น 

ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ ไดด้  าเนินการควบคมุคา่ใชจ้่ายอยา่งเคร่งครดัโดยเฉพาะคา่ใชจ้่ายพนกังานและคา่เช่า
รา้นดว้ยการจดัก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปและการเจรจากบัผูใ้หเ้ช่าสถานที่ในเรือ่งการลดคา่
เช่าโดยเฉพาะในช่วงที่มีการปิดการด าเนินการ สว่นผลการด าเนินงานในไตรมาสสามนัน้ไดฟ้ื้นตวัขึน้จากการขาดทุนใน
ไตรมาสสองอย่างแข็งแกรง่โดยมีก าไรสทุธิเท่ากบั 465 ลา้นบาท ทัง้นีเ้นื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการควบคมุโรค 
โควิด-19 ของรฐับาล โดยบรษัิทฯ สามารถกลบัมาเปิดใหบ้ริการรา้นอาหารไดอ้ีกครัง้ตัง้แตว่นัที่ 17 พฤษภาคม 2563 เป็น
ตน้ไป อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสสี่ของปี 2563 กลบัลดลงจากไตรมาสสามอีก โดยมีก าไร
สทุธิเท่ากบั 349 ลา้นบาท เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในกลางเดือนธันวาคม 
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2563 ซึ่งเกิดจากการแพรเ่ชือ้ของกลุ่มแพรเ่ชือ้ที่เช่ือมโยงกับตลาดกลางกุง้ในจงัหวดัสมทุรสาคร และไดแ้พร่กระจายไป
เป็นวงกวา้งและจงัหวดัอื่นๆ 

ส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมทัง้ปี 2563 ในเชิงการเงินนัน้ บริษัทฯ มีรายไดร้วมเท่ากบั 13,622 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 23.2 จากปีก่อน และมีก าไรสทุธิเท่ากบั 907 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นรอ้ยละ 65.1 สว่น
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ก็ไดล้ดลงจาก 2.83 บาทตอ่หุน้ ส  าหรบัปี 2562 เป็น 0.99 บาทตอ่หุน้ ส  าหรบัปี 2563 

ส าหรบักิจกรรมทางดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทฯ ที่เก่ียวกับโควิด -19 นัน้ บริษัทฯ มีความยินดีที่
จะแจง้ใหท้ราบวา่ ในปี 2563 ที่ผา่นมา บรษัิทฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนนุทางดา้นการเงินแก่โครงการทางการแพทยท์ี่เก่ียวกบัโค
วิด-19 และการช่วยเหลอือี่นๆ แก่เจา้หนา้ที่โรงพยาบาล ดงันี ้

 บริจาคหนา้กากอนามยัในช่วงที่เริ่มขาดแคลนใหแ้ก่โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดี จ านวน 

100,000 ชิน้ 

 ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนบัสนุนทุนวิจัยเพื่อพฒันาชุดตรวจคดักรองโคโรนาแบบรวดเร็ว (Rapid diagnostic 

test kit) ใหแ้ก่คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ร่วมบริจาคเงินในการก่อสรา้งหอ้งปลอดเชือ้ความดนัลบ จ านวน 6 หอ้ง และอุปกรณท์างการแพทยใ์หแ้ก่

โรงพยาบาลรามาธิบดี  

 ร่วมบริจาคเงินในการก่อสรา้งหอ้งปลอดเชือ้ความดนัลบ จ านวน 3 หอ้ง ใหแ้ก่โรงพยาบาลพุทธชินราช 

จงัหวดัพิษณโุลก  

 ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแก่ศูนยเ์ช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นไวรสัวิทยาคลีนิก และการจัดซือ้

อปุกรณเ์ครื่องเพิ่มปริมาณสารพนัธุกรรมตรวจเชือ้ไวรสัโคโรนาใหแ้ก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาด

ไทย 

 รว่มกบัมลูนิธิปา้ทองค า แจกขา้วกลอ่ง จ านวน 7,400 กลอ่งตอ่วนั เป็นระยะเวลา 2 เดือน ใหแ้ก่โรงพยาบาล

และหนว่ยงานสาธารณสขุ 35 แหง่ใน 22 จงัหวดัทั่วประเทศ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้
ผูถื้อหุน้ (นายนรศิ สขุเลศิ) ไดส้อบถามเก่ียวกบัผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิดในระลอก 3 รวมถงึผลการ

ด าเนินงานของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มคา้ และแผนการขยายกิจการไปตา่งประเทศ 
ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ผลกระทบของยอดขายในครัง้นีน้า่จะใกลเ้คียงกบัการระบาดในครัง้แรก สว่นผล

การด าเนินงานในแต่ละแบรนดม์ีความใกลเ้คียงกัน ส าหรบัการขยายกิจการไปต่างประเทศในช่วงนีต้อ้งชะลอไปก่อน 
เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด 

ผูร้บัมอบฉนัทะ (นายธนพล สืบแล) ไดส้อบถามวา่ บริษัทฯ มีมาตรการในการจดัการส าหรบัยอดขายต่อสาขาที่
ลดลงในช่วงโควิดอยา่งไร 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บรษัิทฯ เนน้ช่องทางการขาย Delivery เป็นหลกั ซึง่ยอดขายจากชอ่งทางดงักลา่ว
เติบโตขึน้มาก ซึ่งสามารถมาชดเชยรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีรา้นไดบ้างสว่น อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ สามารถกลบัมา
ใหบ้รกิารแบบทานในรา้นได ้คาดวา่ยอดขายจาก Delivery ก็นา่จะยงัเติบโตตอ่ไป 

ผู้ร ับมอบฉันทะ (นายประสิทธ์ิ โรจนพฤกษ์) ได้สอบถามว่าเก่ียวกับโอกาสในการควบรวมกิจการในช่วง
สถานการณโ์ควิด และหากการแพรร่ะบาดของโรคโควิดยงัด าเนินต่อไปอีกหลายเดือน บริษัทฯ มีแผนการรบัมืออย่างไร 
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นอกจากนีย้งัไดส้อบถามเก่ียวกับแผนการขยายสาขาของรา้นแหลมเจริญ ธุรกิจเก่ียวกับกัญชง และแผนการเก่ียวกับ 
succession plan 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ยงัคงมองหาธุรกิจที่น่าสนใจเพื่อลงทุน เนื่องจากบริษัทฯ ยงัมีเงินทนุ
คงเหลือคอ่นขา้งมาก และหากโรคโควิดมีความยืดเยือ้ บริษัทฯ ยงัคงเนน้ใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของลกูคา้และ
พนกังานเป็นหลกั โดยมีมาตรการใหส้าขาท าการฆา่เชือ้ที่รา้นเป็นประจ าทกุวนั ส าหรบัการขยายสาขาของรา้นแหลมเจรญิ 
ยงัคงมีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแผนการขยายไปในต่างประเทศดว้ย ส าหรบัธุรกิจกญัชงนัน้ ในปัจจุบนั
บริษัทฯ ไม่ไดม้ีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆ  และสว่นของ succession plan นัน้ บริษัทฯ มีการเตรียมการมาอย่างต่อเนื่องหลายปี
แลว้ โดยจะใหผู้บ้รหิารไดห้มนุเวียนบรหิารงานในหลายๆ ดา้น เพื่อใหส้ามารถรบัผิดชอบงานไดห้ลากหลายมากขึน้ 

ผูถื้อหุน้ (นางสาวอารี กองพฒันพ์าณิชย)์ ไดส้อบถามวา่ บริษัทฯ ถือหุน้ในบริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด เป็นสดัสว่น
เทา่ไร 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บรษัิทฯ ถือหุน้ 65% ในบรษัิท แหลมเจรญิ ซีฟูด้ จ ากดั 
ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง  ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมไดร้บัทราบ

รายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ในปี 2563 แลว้ 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างสดุารตัน ์พทัธว์ิวฒันศ์ิริ ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สายงานบญัชีและ
การเงิน น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นางสดุารตัน ์พทัธว์ิวฒันศ์ิริ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไดจ้ดัท างบการเงิน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และไดร้บัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 สินทรพัยร์วม 20,353 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2562 จ านวน 2,412 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 13.4 

โดยหลกัเกิดจากการบนัทึรายการสินทรพัยส์ิทธิการใช ้จ านวน 3,956 ลา้นบาท ตามมาตรฐานรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่งสญัญาเช่า ซึง่เริม่มีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 ในขณะท่ีปี 2562 ยงัไมม่ี

รายการดงักลา่ว 

 หนีส้นิรวม 6,506 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2562 จ านวน 3,191 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการ

รบัรูร้ายการหนีส้นิตามสญัญาเช่า จ านวน 3,691 ลา้นบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 

ในขณะท่ีปี 2562 ยงัไมม่ีรายการดงักลา่ว   

 รายไดจ้ากการขายและบริการ 13,361 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ 4,048 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

23.3  สาเหตหุลกัเนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา  และรา้นอาหารตอ้งปิด

ใหบ้รกิารไปช่วงระยะเวลาหนึง่ 

 รายไดร้วม 13,622 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ 4,118 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 23.2 โดยหลกัเกิด

จากการลดลงของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

 ก าไรสทุธิ 907 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ 1,696 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 65.1  

 ก าไรตอ่หุน้ 0.99 บาท/หุน้ ลดลงจากปีก่อนหนา้ 1.84 บาท/หุน้  

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
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ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563  
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ย 727,493,739 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

วาระที่ 3  พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันระหว่างกาล ส าหรับปี 2563 
 ประธานฯ แจง้ตอ่ที่ประชมุวา่ บรษัิทฯ มีนโยบายในการจา่ยเงินปันผล ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิภายหลงัการหกัภาษีเงินไดน้ิติ
บุคคลและการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นส าคญั อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ  และ
บริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราที่นอ้ยกวา่อตัราที่ก าหนดขา้งตน้ หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึน้อยูก่บัภาวะ
ทางเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย และความจ าเป็นในการใชเ้ป็น
เงินทนุหมนุเวียนในการบรหิารกิจการและการขยายธุรกิจของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

จากผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ซึง่ปรากฏวา่ บรษัิทฯ มีก าไรสทุธิตาม
งบการเงินรวมเท่ากับ 907 ลา้นบาท บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ามมาตรา 115 แห่ง
พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จ านวน 2 ครัง้ รวมหุน้ละ 1.00 บาท เป็น
เงินทัง้สิน้ 920.88 ลา้นบาท แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ที่หนึง่ เมื่อวนัท่ี 10 กนัยายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 
0.50 บาท เป็นเงิน 460.44 ลา้นบาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ที่สอง  ในอัตราหุน้ละ 0.50 บาท เป็นเงิน 
460.44 ลา้นบาท ซึง่จะจ่ายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิและก าไรสะสมของบรษัิทฯ ดงันัน้ 
คณะกรรมการจะไมเ่สนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 เพิ่มเติมอีก
ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหว้ันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record  
Date) ส าหรบัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลครัง้ที่สอง  

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น 
เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผูถื้อหุน้จึงไมต่อ้งลงคะแนนเสยีง  ประธานฯ สรุปวา่ที่ประชมุไดร้บัทราบการ

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรบัปี 2563 แลว้ 

วาระที่ 4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า ส  าหรบัในวาระการเลือกตัง้กรรมการนี ้จะขอใหม้ีการลงมติเป็นรายบคุคล และ
ขอใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  โดยผูถื้อหุน้ที่ไม่สง่บตัรลงคะแนน จะ
ถือวา่เห็นดว้ย และเนื่องจากในวาระนี ้มีกรรมการท่ีเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยี จึงไดเ้รยีนเชิญกรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยีออกจากหอ้ง
ประชมุ 
 ประธานฯ ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด  โดยให้
กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการผูซ้ึ่งออกจากต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเขา้รบั
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ต าแหน่งอีกก็ได ้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีกรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน 
ดงันี ้

1. นายอรรณพ ตนัละมยั        กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร      กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา 

คา่ตอบแทน 
3. นางวิไล ฉทัทนัตร์ศัมี        กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล  

สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
โดยบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรบัการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือบคุคลใดเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บรษัิทฯ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมเพื่อแทนกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระและมีความเห็นว่า ควรเสนอใหก้รรมการที่ตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้รบัต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคณุสมบตัิเหมาะสม มีการ
มารว่มประชมุอยา่งสม ่าเสมอ และใหค้  าแนะน าที่สรา้งสรรคแ์ละเป็นประโยชนต์อ่ที่ประชมุ 

คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยีไดป้รกึษาเห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
ใหเ้ลือกตัง้กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน  

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการของบรษัิทฯ ตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้นาย
อรรณพ ตนัละมยั นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร และนางวิไล ฉทัทนัตร์ศัมี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระ
หนึง่ โดยไดล้งมติเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

1. นายอรรณพ ตนัละมยั              กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
เห็นดว้ย 709,344,839 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 97.5053 

ไมเ่ห็นดว้ย 18,148,900 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 2.4947 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร    กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา 
คา่ตอบแทน 

เห็นดว้ย 721,600,420 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.1899 

ไมเ่ห็นดว้ย 5,893,319 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.8101 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

3. นางวิไล ฉทัทนัตร์ศัม ี  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล  
สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 

เห็นดว้ย 709,344,839 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 97.5053 

ไมเ่ห็นดว้ย 18,148,900 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 2.4947 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 ประธานฯ ไดชี้แ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ โดยยดึแนวทางในการพิจารณาตามหลกัเกณฑด์งันี ้  

1. คา่ตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ
แต่ละคน  นอกจากนี ้ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในระดบัที่ใกลเ้คียงกบัค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิท
อื่นท่ีมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และมีขนาดของธุรกิจที่ใกลเ้คียงกนั 

2. ค่าตอบแทนที่จ่ายตามผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัทฯ เช่น โบนัสกรรมการ ควรเช่ือมโยงกับ
คา่ตอบแทนที่จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปเงินปันผล  

3. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารเท่านั้น จะไม่ได้รับ
คา่ตอบแทนในฐานะกรรมการของบรษัิทฯ แตอ่ยา่งใด 

4. มีการทบทวนถึงความเหมาะสมของคา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทกุปี 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 

และโบนสักรรมการประจ าปี 2563 และไดเ้สนอค าแนะน าดงันี ้
1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนและค่าตอบแทนส าหรบักรรมการของคณะกรรมการ

ชดุยอ่ยที่จ่ายเป็นรายครัง้ในปัจจบุนัมีความเหมาะสมแลว้ 

2. ส าหรบัโบนสักรรมการประจ าปี 2563 ควรเปลี่ยนแปลงตามสดัสว่นการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2563 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการส าหรบัปี 2564 และโบนสักรรมการประจ าปี 2563 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

พิจารณาคา่ตอบแทน ดงันี ้

เงินโบนสักรรมการ                 
ต าแหน่ง ประจ าปี 2563 ประจ าปี 2562 เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 

ประธานกรรมการ 467,000 บาท 1,215,000 บาท -748,000 บาท 

กรรมการ 311,000 บาท 810,000 บาท -499,000 บาท 
คา่ตอบแทนทีจ่่ายเป็นรายเดือนของกรรมการบรษัิท                          

ต าแหน่ง ปี 2564 ปี 2563 เปลี่ยนแปลงจากปี 2563 

ประธานกรรมการ 37,500 บาท 37,500 บาท - 

กรรมการ 25,000 บาท 25,000 บาท - 
คา่เบีย้ประชมุทีจ่่ายเป็นรายครัง้ตอ่การประชมุส าหรบักรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่ง ปี 2564 ปี 2563 เปลี่ยนแปลงจากปี 2563 

ประธานกรรมการ 27,000 บาท 27,000 บาท - 

กรรมการ 18,000 บาท 18,000 บาท - 
คา่เบีย้ประชมุทีจ่่ายเป็นรายครัง้ตอ่การประชมุส าหรบักรรมการของคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ                     

ต าแหน่ง ปี 2564 ปี 2563 เปลี่ยนแปลงจากปี 2563 

ประธานกรรมการ 22,500 บาท 22,500 บาท - 

กรรมการ 15,000 บาท 15,000 บาท - 
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ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ จะไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะของผูบ้ริหารบริษัทฯ เท่านัน้ จะไม่ไดร้บั
คา่ตอบแทนในฐานะกรรมการแตอ่ยา่งใด 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นดว้ย 725,727,839 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7573 

ไมเ่ห็นดว้ย 1,765,900 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.2427 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับปี 2564 
 ประธานฯ ไดชี้แ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ ทกุปี ทัง้นี ้ในการแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชี จะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ ดงันัน้ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้นี ้จึงตอ้งมีการแตง่ตัง้ผูส้อบ
บญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ ประจ าปี 2564  ในการคดัเลอืกผูส้อบบญัชีที่มีคณุสมบตัิที่เหมาะสม
และคา่สอบบญัชีที่สมเหตสุมผลของบรษัิทฯ ประจ าปี 2564 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้

1. นายวชิาติ โลเกศกระว ี  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4451 และ/หรอื 
2. นางสาวศิรวิรรณ สรุเทพินทร ์         ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4604 และ/หรอื 
3. นางสาวสาธิดา รตันานรุกัษ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4753  

และก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรบัปี 2564 ส  าหรบับรษัิทฯ เป็นจ านวนเงิน 2,340,000 บาท ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงเมื่อเทียบกบัปี 
2563 

ทั้งนี ้ ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนที่ ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ก่ียวกับเรื่องการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี คือ ไม่มีผูใ้ดปฏิบตัิหนา้ที่
ตรวจสอบหรือสอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  มาแลว้หา้รอบปีบญัชีติดต่อกนั  นอกจากนี ้บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผูส้อบบญัชีดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธ์หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว  

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรบัปี 2564 ตาม

รายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 
มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแตง่ตัง้ผูส้อบ
บญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรบัปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นดว้ย 726,809,120 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9059 

ไมเ่ห็นดว้ย 684,619 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0941 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ 
ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และเพื่อใหค้รอบคลมุถึงธุรกิจที่

บรษัิทฯ อาจจะขยายในอนาคต  จึงเห็นสมควรเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ จ านวน 1 ขอ้ ดงันี ้
 “ประกอบกิจการหอ้งปฏิบัติการ หอ้งทดลอง เพื่อทดสอบ ตรวจสอบ วิเคราะห ์วิจัย รบัรองผล และควบคุม
คณุภาพ ควบคมุมาตรฐานและคณุสมบตัิของสนิคา้ สนิคา้วตัถดุิบ สนิคา้ส าเรจ็รูป เคมีภณัฑ ์สารอื่นใด และผลติภณัฑท์กุ
ประเภท” 

 นอกจากนี ้ ใหบ้คุคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามตามหนงัสือรบัรองของบรษัิทฯ มอบหมายให้เป็นผูด้  าเนินการ
จดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์  มีอ านาจแกไ้ข
และเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  
ไมม่ีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ 
ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 3 เก่ียวกบัวตัถปุระสงคข์อง

บรษัิทฯ  และการมอบอ านาจที่เก่ียวกบัการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามรายละเอียดที่เสนอมาขา้งตน้ 
มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นดว้ย 727,494,639 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 
ประธานฯ แจง้ตอ่ที่ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 105 ไดร้ะบไุวว้า่ “ผูถื้อ

หุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่อ งอื่น
นอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได”้  ซึง่ไมม่ีผูเ้สนอเรือ่งอื่นใดในระเบียบวาระ  ดงันัน้จะไมม่ีการน าเสนอเรือ่ง
อื่นใดใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้
ผูถื้อหุน้ (นายศภุสร วนัทนากร) สอบถามเก่ียวกบัรา้นฮากาตะ ราเมง วา่เป็นอยา่งไร 
ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบนัรา้นฮากาตะ ราเมง มีจ านวน 5 สาขา โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเนน้

ขยายในช่องทาง Delivery ใหม้ากขึน้ในอนาคต 
ผูร้บัมอบฉันทะ (นายประสิทธ์ิ โรจนพฤกษ์) สอบถามเก่ียวกับแผนการซือ้หุน้คืน เน่ืองจากปัจจุบันราคาหุน้

ใกลเ้คียงกบัราคา IPO 
ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงนีบ้ริษัทฯ ยงัไม่มีแผนที่จะซือ้หุน้คืน เนื่องจากสดัส่วนของหุน้ที่มีการซือ้

ขายในตลาดมีไมม่าก 
ผูถื้อหุน้ (นายชนดุม เกษมกิจวฒันา) ไดส้อบถามเก่ียวกบัข่าวที่บริษัทฯ ใหก้ารสนบัสนนุผูป้ระกาศข่าว รวมถึง

กลยทุธใ์นการดงึดดูกลุม่ลกูคา้รุน่ใหม ่เนื่องจากลกูคา้กลุม่นีใ้นอนาคตจะกลายเป็นกลุม่ลกูคา้เปา้หมายหลกัของบรษัิทฯ 
ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชมุวา่ บริษัทฯ มีนโยบายไมยุ่่งเก่ียวกบัการเมือง และไม่ไดใ้หก้ารสนบัสนนุฝ่ายใดฝ่าย

หนึง่แตอ่ยา่งใด นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัคงมุง่เนน้ท่ีจะดงึดดูคนรุน่ใหม ่โดยมีการออกโปรโมชั่นตา่งๆ ที่มีเปา้หมายหลกัเป็น
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กลุม่คนรุน่ใหม ่และมีการศกึษาความตอ้งการของลกูคา้กลุม่นี ้เนื่องจากลกูคา้กลุม่นีม้ีความตอ้งการท่ีหลากหลาย อยา่งไร
ก็ตาม บรษัิทฯ มีนโยบายที่จะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทกุกลุม่เป็นหลกั 

ผู้ร ับมอบฉันทะ (นายประสิทธ์ิ โรจนพฤกษ์) สอบถามว่าบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการเรื่อง 
sponsorship อยา่งไร 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า โดยปกติบริษัทฯ จะใหส้ปอนเซอรเ์พื่อการสรา้งแบรนดห์รือเพื่อการช่วยเหลือ
สงัคมเทา่นัน้  

นอกจากนี ้มีผูถื้อหุน้เสนอแนะวา่ ในการจดัประชมุผูถื้อหุน้ในปีหนา้ อยากใหม้ีการจดัประชมุแบบ online ควบคู่
กบัการจดัประชมุแบบปกติ 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ขอรบัขอ้เสนอแนะไวพ้ิจารณา 
ไมม่ีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรอืขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
ประธานฯ กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามารว่มการประชมุ และใหข้อ้คิดเห็นตา่งๆ ที่เป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งตอ่

บรษัิท และกลา่วปิดการประชมุ 
ปิดการประชมุ เวลา 15.15 น. 
 
 
     ลงช่ือ…………………………………ประธานท่ีประชมุ 
        (นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน) 
 
 


