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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2556 
ของ 

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษทัฯ  ชั้น 33  อาคารเซ็นทรัลซิต้ีทาวเวอร์ เลขท่ี 589/164 ถนนบางนา-
ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ในวนัพฤหสับดีท่ี 28 มีนาคม 2556  เวลา 9.30 น. 

 นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมและ
นายประวิทย  ์ตนัติวศินชัย กรรมการและรองกรรมการผูจ้ัดการสายงานบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษทัฯ เป็น
เลขานุการท่ีประชุม โดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

 1)  นายฤทธ์ิ   ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 2)  ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 3)  นางวไิล  ฉทัทนัตรั์ศมี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 4)  นายอรรถพล  ชดชอ้ย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 5)  ดร.ขติัยา  ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ 

 6)  นายทนง  โชติสรยทุธ์ กรรมการอิสระ 

 7)  นายสมชาย  พิพิธวจิิตรกร กรรมการ 

 8)  นายสมชาย  หาญจิตตเ์กษม กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

 9)  นายสุจินต ์ ชุมพลกาญจนา กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานพฒันาสาขาภตัตาคาร 

 10) นายประวทิย ์ ตนัติวศินชยั กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงินและ
เลขานุการบริษทั 

 ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ มีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมา
ประชุมแทนรวม 6 ราย  ถือหุ้นรวมกนัทั้ งส้ิน  679,374,007 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.36 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดจาํนวน 720,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ จึงขอเปิดประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่ 1       พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2556                      

  ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี              
3  มกราคม 2556 โดยสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าว ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดัประชุมแลว้           

         ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 
เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2556 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี   

 

เอกสารแนบ 1 
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 เห็นดว้ย  679,374,007 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย         0  เสียง 

                   งดออกเสียง         0  เสียง 

วาระที ่ 2          รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2555   

  ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
ประจาํปี 2555 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2555 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือนดัประชุม
แลว้ 
  ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามแต่อย่างใด จึงถือว่าท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2555 

วาระที ่ 3         พจิารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ ประจําปี 2555 

  ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2555 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทั
ไดต้รวจสอบและลงนามรับรองและผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจาํปี 2555 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดัประชุมแลว้ 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2555 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   
เห็นดว้ย  679,374,007 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย         0  เสียง 

                   งดออกเสียง         0  เสียง 

วาระที ่ 4         รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล   

  ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบมติของคณะกรรมการ ซ่ึงอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 
2555 รวม 3 คร้ังดว้ยกนั เป็นเงินทั้งส้ิน 2,223,242,432 บาท ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   

  คร้ังท่ี 1  อนุมติัเม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2555 และจ่ายเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2555 ในอตัราหุ้นละ 30.98 บาท 
รวมเป็นเงิน 1,284,145,784 บาท โดยจ่ายจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรยกมาและจากผลการดาํเนินงานสําหรับงวด         
1 มกราคม 2555 - 31 มีนาคม 2555  
  คร้ังท่ี 2  อนุมติัเม่ือวนัท่ี  7  กนัยายน 2555 และจ่ายเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2555 ในอตัราหุ้นละ 12.06 บาท 
รวมเป็นเงิน  499,896,648 บาท โดยจ่ายจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรยกมาและจากผลการดาํเนินงานสําหรับงวด            
1 เมษายน 2555 - 30 มิถุนายน 2555 และ 
  คร้ังท่ี 3  อนุมติัเม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2555 และจ่ายเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2556 ในอตัราหุ้นละ  0.61 บาท 
รวมเป็นเงิน 439,200,000 บาท โดยจ่ายจากผลการดาํเนินงานสาํหรับงวด 1 กรกฏาคม  2555 – 30 กนัยายน 2555  

         ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามแต่อยา่งใด จึงถือวา่ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล สาํหรับปี 2555 ตาม
รายละเอียดท่ีประธานแจง้ใหท้ราบขา้งตน้ 
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วาระที ่ 5         พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรกาํไรประจําปี 2555   

      ประธานฯ ไดแ้จ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการบริษทัฯ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2555 ปรากฏวา่ บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 1,863,489,054 บาท และคณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล สาํหรับปี 2555 ไปแลว้ 3 คร้ัง รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,223,242,432 บาท โดยจ่ายจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร
ยกมาจากส้ินปี 2554 ส่วนหน่ึง และจากผลจากดาํเนินงานสาํหรับงวด 9 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม – 30 กนัยายน 2555 อีก
ส่วนหน่ึง โดยบริษทัฯ มีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรยกมาจาก ส้ินปี 2554 จาํนวนเงิน 785,640,584 บาท ดงันั้น บริษทัฯ จึง
มีกาํไรสะสมคงเหลือสาํหรับการจดัสรรในคร้ังน้ี จาํนวน 425,887,206 บาท นอกจากน้ี ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน
จาํกดั ไดก้าํหนดไวว้า่ บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของกาํไรสุทธิ
ประจาํปี จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน โดยท่ีบริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนเม่ือส้ินปี 
2555 เท่ากบั   920,000,000 บาท และมีทุนสาํรองก่อนการจดัสรรในปีน้ีเท่ากบั  41,036,270 บาท ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้ง
จดัสรรเป็นทุนสาํรองเพ่ิมข้ึนอีก 50,963,730 บาท รวมเป็นทุนสาํรองทั้งส้ิน 92,000,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัร้อยละสิบของทุนจด
ทะเบียนตามท่ีกฎหมายกาํหนด เม่ือหักการจดัสรรเป็นทุนสํารองดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ จะมีกาํไรสะสมคงเหลือสําหรับ
จดัสรรเป็นเงินปันผลงวดสุดทา้ยอีกเพียง 374,923,476 บาท เน่ืองจากคณะกรรมการมีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2555 ไปมากพอสมควรแลว้ กาํไรสะสมคงเหลือท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร จาํนวน 374,923,476 บาท จึง
ควรสาํรองไวส้าํหรับการขยายกิจการของบริษทัฯ ต่อไป และมีมติเสนอใหง้ดการจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยสาํหรับปี 2555  

    ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงเป็นทุนสํารองตาม
กฎหมายจาํนวน 50,963,730 บาท และพิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยสาํหรับปี 2555  

    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงเป็นทุนสํารองตาม
กฎหมาย และอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยสาํหรับปี 2555 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  679,374,007 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย         0  เสียง 

                   งดออกเสียง         0  เสียง 

วาระที ่ 6         พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

    ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดว่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกใหต้รง
เป็นสามส่วนได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ี
สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น กใ็หจ้บัฉลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู ้
ออกจากตาํแหน่ง กรรมการผูซ่ึ้งออกจากตาํแหน่งไปนั้น  อาจเลือกใหเ้ขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้    
  ประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อไปวา่ เน่ืองจากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในคร้ังน้ี นบัเป็นปีแรกภายหลงัการ
จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั จึงใหก้รรมการจบัฉลากเพ่ือคดัเลือกกรรมการท่ีจะออกในคร้ังน้ี จาํนวน 4  คน คือ 

  1. ดร.ขติัยา ไกรกาญจน์   กรรมการอิสระ 
  2. นายอรรถพล ชดชอ้ย   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  3. นายสุจินต ์ชุมพลกาญจนา      กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาสาขาภตัตาคาร 
  4. นายประวทิย ์ตนัติวศินชยั      กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน  
       และเลขานุการบริษทัฯ  
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    คณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียได้ปรึกษาหารือกันแล้วและมีความเห็นว่า
กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งในคร้ังน้ีทั้ ง 4 คน มีคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ นอกจากน้ี ในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการของบริษทัฯ 
ท่ีผ่านมา ไดแ้สดงความสามารถในการออกความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระ สร้างสรรค ์และ เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของ
คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอ ช่ือกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งในคร้ังน้ีทั้ง 4 
คน ขา้งตน้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คน ดงักล่าวกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ 
ต่อไปอีกวาระหน่ึง ซ่ึงประวติัโดยยอ่ของบุคคลทั้ง 4  คน ปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบทา้ยคาํบอกกล่าวนดัประชุมในคร้ังน้ี
แลว้ 

    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทเ์ลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งในคร้ังน้ีทั้ง 4 
คน ซ่ึงไดแ้ก่  ดร.ขติัยา  ไกรกาญจน์  นายอรรถพล  ชดชอ้ย นายสุจินต ์ ชุมพลกาญจนา และ นายประวิทย ์ ตนัติวศินชยั  
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

                                                                           เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
       ดร.ขติัยา  ไกรกาญจน์      679,374,007  เสียง   0 เสียง  0 เสียง  
       นายอรรถพล  ชดชอ้ย 679,374,007  เสียง 0 เสียง  0 เสียง     
       นายสุจินต ์ชุมพลกาญจนา        679,374,007  เสียง   0 เสียง  0 เสียง   
       นายประวทิย ์ตนัติวศินชยั 679,374,007  เสียง 0 เสียง  0 เสียง 

วาระที ่ 7         พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดจํานวนเงนิค่าสอบบัญชีประจําปี 2556         

 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการท่ีประชุมช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวน
เงินค่าสอบบญัชีประจาํปี 2556 ซ่ึงเลขานุการท่ีประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทั
มหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของ
บริษทัทุกปี ทั้งน้ี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกกไ็ด ้ดงันั้น ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในคร้ัง
น้ี จึงตอ้งมีการพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2556  

 ในการคดัเลือกผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีประจาํ ปี 2556 ของ
บริษทัฯ นั้น คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง นายวชิาติ โลเกศกระว ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย ์
เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
4604 และ/หรือ นางสายฝน อินทร์แกว้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4434 แห่งบริษทั สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2556 เพราะเห็นวา่ มีมาตรฐานการทาํงานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และมี
ค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2556 เป็น
จาํนวนเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ  ผูบ้ริหาร และผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของบริษทั แต่อยา่งใด 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีประจาํปี 
2556  ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  679,374,007 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย         0  เสียง 

                   งดออกเสียง         0  เสียง 

วาระที ่ 8        รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซ่ึงดํารงตําแหน่งกรรมการ) และ
พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ ตามท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 18  กนัยายน 
2555 ไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ จาํนวน 20,000,000 หน่วย 
ให้แก่ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูบ้ริหารท่ีเป็นกรรมการของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย และมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายใหเ้ป็นผูมี้อาํนาจในการจดัทาํขอ้กาํหนดสิทธิและหนา้ท่ี ของผูอ้อก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ รวมทั้งมีอาํนาจในการกาํหนดหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมหลกัเกณฑข์อ้กาํหนด เง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จากการทบทวน
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 
ปรากฏว่า จาํเป็นตอ้งมีขอ้แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดดงักล่าวเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี 
32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังานซ่ึงไดมี้การแกไ้ขขอ้กาํหนดเก่ียวกบัขอ้จาํกดั    
การโอนหลกัทรัพยท่ี์ออกและเสนอขายให้แก่ผูบ้ริหาร (รวมถึงผูบ้ริหารซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ)  และพนักงานของ
บริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย โดยระบุใหโ้อนไดเ้ฉพาะกรณีท่ีผูบ้ริหารหรือพนกังานเสียชีวติเท่านั้น 
  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนดงักล่าว ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือ
วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2556 จึงไดมี้มติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิและ   
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ ผูบ้ริหาร (รวมถึงผูบ้ริหารซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) 
และพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย ตามรายละเอียดดงัน้ี และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบดว้ย 
 

หัวข้อทีแ่ก้ไข ข้อกาํหนดเดมิ ข้อกาํหนดใหม่ 

 
 

ประเภทและชนิด 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท   
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ชนิดระบุ 
ช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ เวน้แต่   
เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาท
หรือ  ผูแ้ทนโดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือกรณีอ่ืนใดท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษัท  เอ็ม เค  เ รสโตรองต์  กรุ๊ป  จํากัด 
(มหาชน) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถ
โอนเปล่ียนมือได้ เวน้แต่เป็นการโอนใน
กรณีท่ี ผูบ้ริหาร และพนกังานเสียชีวติ 
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เงือ่นไขสําหรับการ 
ใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิ 

ในกรณีท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็น
บุคคลสาบสูญตามคําสั่ งศ าล   เ ป็น บุคคล  ไ ร้
ความสามารถ และ/หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้
ทายาทหรือผูรั้บมรดกตามพินัยกรรม หรือผูอ้นุบาล 
หรือผูพิ้ทกัษ ์(แลว้แต่กรณี) ของผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิผูน้ั้ นมีสิทธิ
เฉพาะในส่วนท่ีครบกาํหนดใหใ้ชสิ้ทธิไดแ้ลว้เท่านั้น 
โดยจะสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนักาํหนดใชสิ้ทธิใดๆ 
จนครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

ในกรณีท่ีผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิถึงแก่
ก ร รม  ให้ท า ย าทห รื อผู ้ รั บมรดกต าม
พินัยกรรมของผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดงักล่าว สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้เ พียงเ ท่าจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีผูถื้อใบสําคัญแสดง
สิท ธิผู ้นั้ น มี สิท ธิ เฉพาะใน ส่วน ท่ีครบ
กําหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้ น  โดยจะ
สามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนักาํหนดใชสิ้ทธิใดๆ 
จนครบกาํหนดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าว 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามแต่อยา่งใด จึงถือวา่ท่ีประชุมรับทราบการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสิทธิและหนา้ท่ีของผู ้
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการบริษทั 
เสนอมาขา้งตน้                     

วาระที ่ 9         พจิารณาอนุมตัิการจ่ายบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 และค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2556 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายบาํเหน็จกรรมการประจําปี 2555 และค่าตอบแทน
กรรมการสาํหรับปี 2556 และขอใหเ้ลขานุการท่ีประชุมช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัวาระน้ี ซ่ึงเลขานุการท่ีประชุมไดช้ี้แจงต่อ
ท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานท่ีค่อนขา้งดี และมีการจ่ายเงินปัน
ผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สาํหรับปี 2555 รวมทั้งไดมี้การศึกษาขอ้มูลการจ่ายเงินบาํเหน็จกรรมการของธุรกิจประเภท
เดียวกนัและมีขนาดท่ีใกลเ้คียงกบับริษทัฯ แลว้ จึงเห็นสมควรพิจารณาให้มีการจ่ายบาํเหน็จกรรมการ
สําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555 คนละ 500,000 บาท แต่เน่ืองจากกรรมการผูซ่ึ้งจะได้รับการ
พิจารณาให้จ่ายบาํเหน็จกรรมการนั้นไม่ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีเป็นกรรมการของบริษทัฯ เต็มทั้งปี คือไดรั้บการ
เลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2555 ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นควร
เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหจ่้ายบาํเหน็จกรรมการเพียงคร่ึงหน่ึงของ 500,000 บาท คือคนละ 
250,000 บาท 

2. สําหรับกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดท้บทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ ท่ีจ่ายในปี 2555 
โดยไดย้ดึหลกัเกณฑด์งัน้ีคือ ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน ก็ควรจะได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน เช่นกรรมการบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งข้ึน กจ็ะไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดยอ่ยอีกตามภาระหนา้ท่ีท่ี
เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ยงัไดมี้การศึกษาและเปรียบเทียบขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนของธุรกิจประเภทเดียวกนั
และมีขนาดของธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนัแลว้ คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการท่ี
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บริษทัฯ จ่ายในปี 2555 นั้น ยงัมีความเหมาะสมอยู ่จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2556 ดงัน้ี 

 ค่าตอบแทนทีจ่่ายเป็นรายเดอืน 
ประธานกรรมการบริษทัฯ   37,000  บาท ต่อเดือน 
กรรมการบริษทัฯ คนละ    25,000  บาท ต่อเดือน 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการทีจ่่ายเป็นรายคร้ังสําหรับกรรมการชุดย่อย 
ประธานกรรมการตรวจสอบ   22,500  บาท ต่อคร้ัง 
กรรมการตรวจสอบคนละ   15,000  บาท ต่อคร้ัง 

3. คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหค้งหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีถือปฏิบติัในปี 2555 คือ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ ดว้ยจะไดรั้บ
ค่าตอบแทนในฐานะของผูบ้ริหารบริษทัฯ เท่านั้น จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่อยา่งใด 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจ่ายบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2555 และค่าตอบแทน
กรรมการสําหรับปี 2556 รวมทั้งคงหลกัเกณฑ์ท่ีวา่ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ ดว้ยจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการแต่อยา่งใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอดงักล่าวขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  679,374,007 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย         0  เสียง 

                   งดออกเสียง         0  เสียง 

วาระที ่ 10       พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ(ถ้าม)ี 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามส่ิงใดเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีและ
ขอปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา 11.20  

          
         
 
 ลงช่ือ________________________________________ 
 (นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน) 
 ประธานท่ีประชุม 
 
 
 ลงช่ือ________________________________________   
                                                                                                      (นายประวทิย ์ตนัติวศินชยั) 

   เลขานุการบริษทั 


