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         วนัท่ี  31  มีนาคม  2557 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 
2. รายงานประจาํปี 2556 ในรูปแบบแผน่บนัทึกขอ้มูล (CD-ROM) 
3. ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระ 
4. ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
5. หนงัสือมอบฉนัทะ 
6. ขอ้มูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
7. หลกัฐานท่ีตอ้งใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุม วธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการออกเสียง

ลงคะแนน 
8. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชุม 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี           
24  กุมภาพนัธ์ 2557 ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ในวนัจนัทร์ท่ี 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.     
ณ หอ้งนภาลยับอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น เมือ่วันที ่28 มีนาคม 2556 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2556 
และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นดงักล่าว ซ่ึงคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า ไดมี้การ
บนัทึกรายงานการประชุมไวอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุมโดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในสาํเนา
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าว (เอกสารแนบ 1) 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี         
28  มีนาคม  2556 ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 รับรอง 

วาระที ่ 2 รับทราบรายงานประจําปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา   คณะกรรมการไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2556 (เอกสารแนบ 2) 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอรายงานประจาํปี 2556 ของคณะกรรมการบริษทั  ให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้รับทราบ 
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วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงิน สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 
ซ่ึงกาํหนดให้คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการทาํงบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทัซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีแลว้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญั
ประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมติั  บริษทัจึงไดจ้ดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงไดผ้า่น
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั และไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2556 ภายใตห้ัวขอ้  
“งบการเงิน”  (เอกสารแนบ 2) 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติังบการเงินของ
บริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ตามเหตุผลท่ีช้ีแจงมาขา้งตน้ 

วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2556 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ
ของงบการเงินรวมหลงัจากหักส่วนท่ีจดัสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจจ่ายเงิน
ปันผลในอตัราท่ีแตกต่างไปจากน้ีก็ได  ้ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กบัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องทาง
การเงิน และความตอ้งการของเงินทุนเพ่ือการขยายธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในอนาคต  
จากผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ซ่ึงปรากฏวา่ บริษทัมีกาํไรสุทธิตาม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากบั 2,039 ลา้นบาท และ 1,860 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย
บริษทัไม่ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2556  เป็นทุนสาํรองอีกเน่ืองจากบริษทัไดมี้การจดัสรรกาํไรสุทธิ
เป็นทุนสาํรองครบถว้นแลว้ตามท่ีกฎหมายกาํหนด นอกจากน้ี บริษทัมีฐานะการเงินท่ีแขง็แกร่ง สภาพคล่อง
ทางการเงินท่ีสูง และมีเงินทุนท่ีเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557 จึงมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2557 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 1.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,449 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม และร้อยละ 78 ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลใน
อตัราหุน้ละ 1.60 บาท  รวมเป็นเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายทั้งส้ิน 1,449 ลา้นบาท  

วาระที ่ 5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด และขอ้บังคบัของบริษัทขอ้ 18 
กาํหนดให้กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีในอตัราหน่ึงใน
สามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด  ถา้จาํนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนได ้กใ็หอ้อก
โดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงั
จดทะเบียนบริษทันั้น ก็ให้จบัฉลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้น
เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งไปนั้น อาจเลือกให้เขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้ เน่ืองจาก
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในคร้ังน้ี นบัเป็นปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการจึงได้
ดาํเนินการใหจ้บัฉลากกนัเพ่ือกาํหนดกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี
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ในคร้ังน้ีจาํนวน 3 คน จากจาํนวนกรรมการท่ียงัไม่ไดอ้อกจากตาํแหน่ง 6 คน ปรากฏวา่ กรรมการท่ีตอ้งออก
จากตาํแหน่งตามผลการจบัฉลากจาํนวน 3 คนคือ 
1.  นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน   ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2.  นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มธุรกิจภตัตาคารเอม็เค 
3.  นายทนง โชติสรยทุธ์  กรรมการและกรรมการอิสระ  
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไดป้รึกษาหารือกนัแลว้และมี
ความเห็นวา่ ทั้งนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตตเ์กษม เป็นผูก่้อตั้งบริษทัและเป็นปัจจยัสาํคญั
ท่ีทาํให้ธุรกิจร้านอาหารของบริษทัมีความเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและประสบผลสาํเร็จอยา่งมาก ซ่ึงยอ่ม
แสดงใหเ้ห็นวา่ บุคคลทั้งสองมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมอยา่งยิง่ท่ีจะเป็นผูน้าํพาบริษทัใหมี้ความเจริญกา้วหนา้
ต่อไป  สําหรับนายทนง โชติสรยุทธ์ ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั ซีเอ็ดยเูคชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) และนบัไดว้า่เป็นนกัธุรกิจท่ีประสบความสาํเร็จคนหน่ึงในดา้นการดาํเนินธุรกิจร้านหนงัสือ
ท่ีมีผลการดาํเนินงานท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจและประสบการณ์
ในดา้นธุรกิจคา้ปลีกดงักล่าวของนายทนง โชติสรยทุธ์ นั้น เช่ือวา่จะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ดังนั้ น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 เลือกตั้ ง
กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระทั้งสามคนคือ นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 
และนายทนง โชติสรยทุธ์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี ขอ้มูลและประวติั
โดยสังเขปของบุคคลทั้งสามดงักล่าวท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือให้เเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึงนั้น 
ปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 3 

วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  คณะกรรมการได้ยึดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการกาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการสาํหรับปี 2556 ท่ีผา่นมาดงัน้ีคือ  (1) ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน ก็ควร
จะได้รับค่าตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนด้วย นอกจากน้ี ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกับ
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน (2) 
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายตามผลการดาํเนินงานประจําปีของบริษัท เช่น โบนัสกรรมการ ควรเช่ือมโยงกับ
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในรูปเงินปันผล หากปีใดมิไดมี้การจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้น ก็จะไม่มีการ
พิจารณาการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ (3) กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ จะไดรั้บค่าตอบแทนใน
ฐานะของผูบ้ริหารเท่านั้น จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษทัฯแต่อยา่งใด และ (4) มีการ
ทบทวนถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจาํทุกปี   
ความเห็นคณะกรรมการ   ในการพิจารณาการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี  2557 นั้ น  
คณะกรรมการได้ยึดหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปีท่ีแล้วและมี
ความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการท่ีบริษทัจ่ายในปีท่ีแลว้ยงัมีความเหมาะสมอยู ่จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 พิจารณาอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2557 ดงัน้ี 
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เงินโบนสักรรมการประจาํปี 2556 
(1)  ประธานกรรมการบริษทั 750,000  บาท (เฉพาะประธานกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ) 
(2)  กรรมการบริษทัคนละ           500,000  บาท (เฉพาะกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ) 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นรายเดือน 
 (1)  ประธานกรรมการบริษทั        37,500  บาทต่อเดือน  (เฉพาะประธานกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของ  
        บริษทัฯ) 
 (2)  กรรมการบริษทัคนละ            25,000  บาทต่อเดือน (เฉพาะกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ) 

ค่าเบ้ียประชุมท่ีจ่ายเป็นรายคร้ังต่อการประชุมสาํหรับคณะกรรมการชุดยอ่ย 
(1)  ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย       22,500 ต่อคร้ังของการประชุม 
(2)  กรรมการคณะกรรมการชุดยอ่ย     15,000 ต่อคร้ังของการประชุม 

วาระที ่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี สําหรับปี 2557 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดใหท่ี้ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ทั้งน้ี ในการ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ ดงันั้น  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีใน
คร้ังน้ี จึงตอ้งมีการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2557  ในการ
คดัเลือกผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมและค่าสอบบญัชีท่ีสมเหตุสมผลของบริษทัประจาํปี 2557 นั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหแ้ต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ (ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4377) และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลข 
4451) และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ (ผูส้อบบญัชีรับอนญาตทะเบียนเลขท่ี 4604) และ/หรือ     
นางสายฝน อินทร์แกว้ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4434) แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2557 และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสําหรับปี 2557 
เป็นจาํนวนเงินรวม 1,955,000 บาท ทั้งน้ี เน่ืองจากเห็นวา่ สาํนกังานสอบบญัชีดงักล่าวมีมาตรฐานการสอบ
บญัชีท่ีเป็นระดบัสากลและเป็นท่ียอมรับทัว่ไป และผลการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ในปีท่ีผา่นมาก็จดัอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี นอกจากน้ี ค่าสอบบญัชีก็มีความสมเหตุสมผลโดยค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 
2557 กไ็ม่ไดเ้พ่ิมข้ึนจากปีก่อน   
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นชอบดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเ้สนอต่อ
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 แต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีตามท่ีเสนอขา้งตน้ และกาํหนดค่าสอบบญัชี
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปี 2557 เป็นจาํนวนเงินรวม 1,955,000 บาท 

วาระที ่ 8 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
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 บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้วนัท่ี 17 มีนาคม 2557 เป็นวนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุ้นท่ีจะเขา้ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ของบริษทัฯ โดยจะปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือรวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัท่ี 18 มีนาคม 2557 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้  หากผูถื้อหุ้นท่านใด
ประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี  โปรดจดัทาํหนงัสือมอบฉันทะ
ตามแบบท่ีกาํหนดพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งมอบต่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนก่อนการเขา้ร่วมประชุม   

        

 ขอแสดงความนบัถือ 

  
 (นายฤทธ์ิ   ธีระโกเมน)  
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 


