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         วนัที  24  มีนาคม  2558 
 
เรือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 
1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 
2. รายงานประจําปี 2557 ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู (CD-ROM) 
3. ข้อมลูของบคุคลทีได้รับการเสนอชือเพือเลอืกตงัเป็นกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจาก

ตําแหนง่ตามวาระ 
4. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะสว่นทีเกียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
6. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
7. นิยามกรรมการอิสระ 
8. หลกัฐานทีต้องใช้ในการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการออกเสยีง

ลงคะแนน 
9. แผนทีแสดงสถานทีจดัประชมุ 

ด้วยทีประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ครังที 1/2558 เมือวนัที 24  
กุมภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวนัศกุร์ที 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ 
ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202-203 (GH 202-203) ชนั 2 ศนูย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ    เพือพิจารณาเรือง
ตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี 

วาระท ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 เมอืวันท ี28 เมษายน 2557 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  บริษัทฯ ได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เมือวนัที 28 เมษายน 
2557 และได้จดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นดงักลา่วสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามทีกฎหมายกําหนด  รวมทงัได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.mkrestaurant.com) แล้ว 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เมือวนัที 28 
เมษายน 2557 ซงึคณะกรรมการเห็นวา่ ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างถกูต้อง ให้ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2558 รับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฏในสําเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นดงักลา่วตาม
เอกสารแนบ 1 
คะแนนเสียงสาํหรับการรับรอง  เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท ี 2 รับทราบรายงานประจาํปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา   คณะกรรมการได้จดัทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี
สนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ตามเอกสารแนบ 2 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอรายงานประจําปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ที
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
คะแนนเสียงสาํหรับการผ่านมติ  เนืองจากเป็นวาระเพือทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระท ี 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ สาํหรับปีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 2557 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  เพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
112 คณะกรรมการจึงได้จดัให้มีการทํางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุสําหรับปีสนิสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 
2557 เสนอต่อทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เพือพิจารณาอนมุตัิ  โดยมีรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจําปี 2557 ตามเอกสารแนบ 2 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอตอ่ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของ
บริษัทฯ สาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2557 ซงึได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชี
ของบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัติ  เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท ี 4 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2557 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํากว่าร้อยละ 50 ของ
กําไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัจากหกัสว่นทีจัดสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
อาจจ่ายเงินปันผลในอตัราทีแตกต่างไปจากนีก็ได้ ทงันี ขึนอยู่กบัผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพ
คลอ่งทางการเงิน และความต้องการของเงินทนุเพือการขยายธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยในอนาคต 
โดยทีผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏมีกําไรสทุธิตามงบ
การเงินรวมเทา่กบั 2,042 ล้านบาท บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามนยัของ
มาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 ซงึห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภท
อืนนอกจากเงินกําไร นอกจากน ีบริษัทฯมีฐานะการเงินทีแข็งแกร่ง และมีสภาพคลอ่งทางการเงินทีคอ่นข้าง
สงูและเพียงพอทีจะสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต ดังนนั ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 
1/2558 เมือวันที 24 กุมภาพันธ์ 2558 จึงมีมติให้เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เพือ
พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินทงัสนิ 1,631.76 
ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินรวม 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 พิจารณาอนมุตัิการ
จ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 1.80 บาท เป็นเงินทงัสนิ 1,631.76 ล้านบาท โดยทีบริษัทฯ 
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมือวนัที 4 กนัยายน 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.8 บาท เป็นเงิน 724.68 
ล้านบาท ดงันนั  บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 907.08 ล้านบาท 
ในวนัที 21 พฤษภาคม 2558 โดยเงินปันผลดงักลา่วเป็นการจ่ายจากกําไรสทุธิของบริษัทฯ ทีต้องเสียภาษี
เงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ซึงผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากบั
เงินปันผลทีได้รับคณูหนงึสว่นส ี
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ทงันี บริษัทฯได้กําหนดให้วนัที 7 พฤษภาคม 2558 เป็นวนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record  Date) และวนัที 8 พฤษภาคม 2558 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพือรวบรวมรายชือ
ผู้ ถือหุ้นทีมีสทิธิได้รับเงินปันผลตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 
คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัติ  เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท ี 5 พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทคีรบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯข้อ 18 กําหนดว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปีทุกครัง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการ
ทงัหมด  โดยให้กรรมการทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนนัเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง  กรรมการผู้ ซึงออกจาก
ตําแหนง่ไปนนั อาจจะเลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 มีกรรมการ
ทต้ีองพ้นจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 คน ดงันี 
1.  นายอรรณพ ตนัละมยั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นางวิไล ฉทัทนัต์รัศมี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3.  นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร  กรรมการ 
บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายชือบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสม เพือรับการพิจารณา
เลอืกตงัเป็นกรรมการ อยา่งไรก็ตาม ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอรายชือบคุคลใดเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตงัเป็น
กรรมการของบริษัทฯ 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการซึงไม่รวมกรรมการทีมีส่วนได้เสียได้ปรึกษาหารือกันอย่าง
กว้างขวาง รวมทงัได้พิจารณาคณุสมบตัิเป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบ และผลการปฏิบตัิหน้าทีใน
ระยะเวลาทีผ่านมาแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ให้เลือกตงั
กรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทงั 3 คน คือ นายอรรณพ ตนัละมยั นางวิไล ฉทัทนัต์รัศมี และ
นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง ทงันี ข้อมลูและประวตัิ
โดยสงัเขปของบุคคลทงัสามดงักล่าวทีได้รับการเสนอชือเพือให้เลือกตงัเป็นกรรมการอีกวาระหนึง  และ
นิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 และ 7 ตามลาํดบั 
คะแนนเสียงสําหรับการเลือกตังกรรมการ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท ี 6 พิจารณาอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  หลกัเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สําหรับปี 2557 ทีผ่านมามีดังนี (1) ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน กรรมการทีมีหน้าทีความรับผิดชอบเพิมขนึ ก็ควร
จะได้รับค่าตอบแทนทีเพิมขึนด้วย นอกจากนี ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในระดับทีใกล้เคียงกับ
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอืนทีอยู่ในธุรกิจเดียวกันและมี ขนาดของธุรกิจทีใกล้เคียงกัน (2) 
ค่าตอบแทนทีจ่ายตามผลการดําเนินงานประจําปีของบริษัทฯ เช่น โบนัสกรรมการ ควรเชือมโยงกับ
คา่ตอบแทนทีจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปเงินปันผล หากปีใดมิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น ก็จะไม่มีการ
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พิจารณาการจ่ายโบนสัให้แก่กรรมการ (3) กรรมการทีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะของผู้บริหารเทา่นนั จะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด และ (4) มีการ
ทบทวนถึงความเหมาะสมของคา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจําทกุปี   
ความเห็นคณะกรรมการ   ในการพิจารณาการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2558 นัน  
คณะกรรมการได้ยึดหลกัเกณฑ์และแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปีทีแล้ว และมี
ความเห็นว่าควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการสาํหรับปี 2558 ดงันี 
เงินโบนสักรรมการ                                                                     (หนว่ย: บาท) 

ตาํแหน่ง ปี 2557 ปี 2556 เปลียนแปลงจากปี 2556 
ประธานกรรมการ 843,750 750,000 93,750 

กรรมการ 562,500 500,000 62,500 

คา่ตอบแทนทจี่ายเป็นรายเดือน                         (หนว่ย: บาท) 
ตาํแหน่ง ปี 2558 ปี 2557 เปลียนแปลงจากปี 2557 

ประธานกรรมการ 37,500 37,500 - 

กรรมการ 25,000 25,000 - 

คา่เบียประชมุทจี่ายเป็นรายครังตอ่การประชมุสาํหรับคณะกรรมการชดุยอ่ย                     (หนว่ย: บาท) 
ตาํแหน่ง ปี 2558 ปี 2557 เปลียนแปลงจากปี 2557 

ประธานกรรมการ 22,500 22,500 - 

กรรมการ 15,000 15,000 - 
หมายเหต:ุ  กรรมการทีเป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 

สทิธิประโยชน์อืน 
-ไมม่ี- 
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นซึงมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท ี7 พิจารณาแต่งตงัผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี สาํหรับปี 2558 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  เพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึงกําหนดให้ที
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีแต่งตงัผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี 
ทงันี ในการแต่งตงัผู้สอบบญัชี จะแต่งตงัผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  ดงันนั   ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปีในครังน ีจึงต้องมีการแตง่ตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 
2558  ในการคดัเลือกผู้สอบบญัชีทีมีคณุสมบตัิทีเหมาะสมและค่าสอบบญัชีทีสมเหตสุมผลของบริษัทฯ
ประจําปี 2558 นนั คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตงั นางสาวกมลทิพย์ 
เลศิวิทย์วรเทพ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที 4377) และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี (ผู้สอบบญัชี
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รับอนญุาตทะเบียนเลขที 4451) และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สรุเทพินทร์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน
เลขที 4604) และ/หรือ นางสายฝน อินทร์แก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4434) แห่งบริษัท 
สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2558 และกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ
และบริษัทยอ่ยสาํหรับปี 2558 เป็นจํานวนเงินรวม 2,295,000 บาท โดยคา่สอบบญัชีทีเสนอเพิมขนึจํานวน 
340,000 บาท เมือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีของปี 2557 ซึงเท่ากบั 1,955,000 บาท ทงันี เนืองจาก
บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจไปอย่างต่อเนือง รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการนําระบบสารสนเทศ ERP ระบบใหม่
มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ  จึงต้องมีการสอบทานการควบคมุของระบบสารสนเทศดงักลา่ว  การพิจารณา
เพิมคา่สอบบญัชีจึงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภารกิจทีเพิมมากขนึของผู้สอบบญัชี 
ทงัน ีบริษัททีเป็นสาํนกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายชือทีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มี
สว่นได้เสยีกบับริษัทฯ/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นชอบด้วยกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอ
ตอ่ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 แตง่ตงัผู้ตรวจสอบบญัชีตามทีเสนอข้างต้น และกําหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยสาํหรับปี 2558 เป็นจํานวนเงินรวม 2,295,000 บาท 
คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัติ  เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท ี 8 พิจารณาเรืองอนื ๆ (ถ้าม)ี 
  
 จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีดงักลา่วข้างต้น  หากผู้ ถือหุ้นท่านใด

ประสงค์จะแตง่ตงับคุคลอืนเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครังนี  โปรดจดัทําหนงัสอืมอบฉนัทะตาม
แบบทีกําหนด และสง่มอบตอ่เจ้าหน้าทีลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชมุ  โดยบริษัทฯ ได้จดัเตรียมอากรแสตมป์สําหรับ
ปิดในหนงัสอืมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะทีมาลงทะเบียนเพือเข้าร่วมประชมุ 

   ขอแสดงความนบัถือ 

   
                                                                       (นายฤทธิ   ธีระโกเมน)  

                                                                       ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 


