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วนัท่ี  18  มีนำคม  2559 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 
เรียน ทำ่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
เอกสำรแนบ 

1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 
2. รำยงำนประจ ำปี 2558 ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู (CD-ROM) 
3. ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำก

ต ำแหนง่ตำมวำระ 
4. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพำะสว่นท่ีเก่ียวกบักำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
6. ข้อมลูกรรมกำรอิสระประกอบกำรมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
7. นิยำมกรรมกำรอิสระ 
8. หลกัฐำนท่ีต้องใช้ในกำรแสดงสทิธิเข้ำร่วมประชมุ วิธีกำรมอบฉนัทะ กำรลงทะเบยีน และกำรออกเสยีง

ลงคะแนน 
9. แผนท่ีแสดงสถำนท่ีจดัประชมุ 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 25  

กุมภำพนัธ์ 2559 ได้มีมติให้เรียกประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 ในวนัศกุร์ที่ 22 เมษำยน 2559 เวลำ 14.00 น. ณ 
ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 (GH 203) ชัน้ 2 ศนูย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค กรุงเทพฯ    เพื่อพิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ตำม
ระเบียบวำระกำรประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  บริษัทฯ ได้จดัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 เมื่อวนัที่ 24 เมษำยน 
2558 และได้จดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นดงักลำ่วสง่ให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำตำมที่กฎหมำยก ำหนด  รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.mkrestaurant.com) แล้ว 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 เมื่อวนัที่ 24 
เมษำยน 2558 ซึ่งคณะกรรมกำรเห็นว่ำ ได้มีกำรบนัทึกรำยงำนไว้อย่ำงถกูต้อง ให้ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2559 รับรอง โดยมีรำยละเอียดปรำกฏในส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นดงักลำ่วตำม
เอกสำรแนบ 1 
คะแนนเสียงส าหรับการรับรอง  เสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่  2 รับทราบรายงานประจ าปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา   คณะกรรมกำรได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 โดยมีรำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2558 ตำมเอกสำรแนบ 2 
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ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอรำยงำนประจ ำปี 2558 ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ที่ประชมุ
สำมญัผู้ ถือหุ้นรับทรำบ 
คะแนนเสียงส าหรับการผ่านมติ  เนื่องจำกเป็นวำระเพื่อทรำบ จึงไมม่ีกำรลงคะแนนเสยีง 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 
112 คณะกรรมกำรจึงได้จดัให้มีกำรท ำงบดลุ และบญัชีก ำไรขำดทนุส ำหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2558 เสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เพื่อพิจำรณำอนุมตัิ  โดยมีรำยละเอียดปรำกฏใน
รำยงำนประจ ำปี 2558 ตำมเอกสำรแนบ 2 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินของ
บริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ซึง่ได้ผำ่นกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำกผู้สอบบญัชี
ของบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่  4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2558 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 50 ของก ำไร
สทุธิของงบกำรเงินรวมหลงัจำกหกัส่วนที่จัดสรรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯอำจ
จ่ำยเงินปันผลในอตัรำที่แตกต่ำงไปจำกนีก็้ได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคลอ่ง
ทำงกำรเงิน และควำมต้องกำรของเงินทนุเพื่อกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยในอนำคต โดยทีผ่ล
กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 ปรำกฏมีก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวม
เทำ่กบั 1,856 ล้ำนบำท บริษัทฯ จึงสำมำรถพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตำมนยัของมำตรำ 115 
แหง่พระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 ซึ่งห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำก
เงินก ำไร นอกจำกนี ้บริษัทฯมีฐำนะกำรเงินท่ีแข็งแกร่ง และมีสภำพคลอ่งทำงกำรเงินท่ีคอ่นข้ำงสงูและเพียง
พอท่ีจะสนบัสนนุกำรขยำยธุรกิจในอนำคต ดงันัน้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 
25 กุมภำพนัธ์ 2559 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำร
จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2558 ในอตัรำหุ้นละ 1.90 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,726.62 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 93 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวม ซึง่สำมำรถเปรียบเทียบกำรจ่ำยเงินปันผลในปีที่ผำ่นมำ
ได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2557 
1. ก ำไรส ำหรับปีตำมงบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 1,856 2,042 

2. เงินปันผลประจ ำปี (บำท/หุ้น) 1.90 1.80 

- เงินปันผลระหวำ่งกำล (บำท/หุ้น) 0.90 0.80 

- เงินปันผลงวดสดุท้ำย (บำท/หุ้น) 1.00 1.00 

3. สดัสว่นกำรจำ่ยเงินปันผลเทียบกบัก ำไรสทุธิส ำหรับปีตำมงบกำรเงินรวม 93% 80% 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 พิจำรณำอนมุตัิกำร
จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2558 ในอตัรำหุ้นละ 1.90 บำท เป็นเงินทัง้สิน้ 1,726.62 ล้ำนบำท โดยที่บริษัทฯ ได้
จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลไปแล้วเมื่อวนัท่ี 8 กนัยำยน 2558 ในอตัรำหุ้นละ 0.9 บำท เป็นเงิน 816.37 ล้ำน



3 
 

บำท ดงันัน้  บริษัทฯ จะจ่ำยเงินปันผลงวดสดุท้ำยในอตัรำหุ้นละ 1.00 บำท เป็นเงิน 910.25 ล้ำนบำท ใน
วนัท่ี 19 พฤษภำคม 2559 โดยเงินปันผลดงักลำ่วเป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรสทุธิของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภำษีเงิน
ได้นิติบคุคลในอตัรำร้อยละ 20 ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีคืนได้เทำ่กบัเงินปัน
ผลที่ได้รับคณูหนึง่สว่นสี ่
ทัง้นี ้บริษัทฯได้ก ำหนดให้วนัที่ 3 พฤษภำคม 2559 เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record  Date) และวนัท่ี 4 พฤษภำคม 2559 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรำยช่ือผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตำมมำตรำ 225 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่  5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  ตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯข้อ 18 ก ำหนดว่ำ ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมด  โดยให้กรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง  กรรมกำรผู้ ซึ่งออกจำก
ต ำแหนง่ไปนัน้ อำจจะเลอืกเข้ำรับต ำแหนง่อีกก็ได้  ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 มีกรรมกำร
ที่ต้องพ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระจ ำนวน 4 คน ดงันี ้
1.  นำยขตัิยำ ไกรกำญจน์ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และ

พิจำรณำคำ่ตอบแทน 
2.  นำยอรรถพล ชดช้อย กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ 

และพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
3.  นำยสจิุนต์ ชมุพลกำญจนำ กรรมกำร 
4.  นำยประวิทย์ ตนัติวศินชยั กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏิบตัิกำร (บญัชีและกำรเงิน) 
บริษัทฯได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรำยช่ือบุคคลที่เห็นว่ำมีคุณสมบตัิเหมำะสม เพื่อรับกำรพิจำรณำ
เลอืกตัง้เป็นกรรมกำร อยำ่งไรก็ตำม ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอรำยช่ือบคุคลใดเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรของบริษัทฯ 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียได้ปรึกษำหำรือกันอย่ำง
กว้ำงขวำง รวมทัง้ได้พิจำรณำคณุสมบตัิเป็นรำยบคุคลอย่ำงละเอียดรอบคอบ และผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ใน
ระยะเวลำที่ผ่ำนมำแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 ให้เลือกตัง้
กรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระทัง้ 4 คน คือ นำยขตัิยำ ไกรกำญจน์   นำยอรรถพล ชดช้อย   
นำยสจิุนต์ ชุมพลกำญจนำ  และนำยประวิทย์ ตนัติวศินชยั กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่อไปอีก
วำระหนึง่ ทัง้นี ้ข้อมลูและประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลทัง้สี่ดงักลำ่วที่ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อให้เลือกตัง้เป็น
กรรมกำรอีกวำระหนึง่ และนิยำมกรรมกำรอิสระ มีรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 3 และ 7 ตำมล ำดบั 
คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ  เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่  6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 90 ก ำหนดว่ำ 
“ในกรณีที่ข้อบงัคบัของบริษัทมิได้ก ำหนดไว้ กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนให้แก่กรรมกำรให้เป็นไปตำมมติที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้น”  คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำ
คำ่ตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำคำ่ตอบแทนของกรรมกำร โดยยึดแนวทำงในกำรพิจำรณำตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้
(1) ค่ำตอบแทนกรรมกำรควรมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำรแตล่ะคน  นอกจำกนีค้ำ่ตอบแทนกรรมกำรควรอยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคยีงกบัคำ่ตอบแทนของบริษัทอื่น
ที่มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และมีขนำดของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน (2) ค่ำตอบแทนที่จ่ำยตำมผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปีของบริษัทฯ เช่น โบนสักรรมกำร ควรเช่ือมโยงกบัค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูป
เงินปันผล (3) กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ จะได้รับคำ่ตอบแทนในฐำนะของผู้บริหำรเทำ่นัน้ จะไมไ่ด้
รับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรของบริษัทฯ แต่อย่ำงใด และ (4) มีกำรทบทวนถึงควำมเหมำะสมของ
คำ่ตอบแทนกรรมกำรเป็นประจ ำทกุปี 
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 
2559 และโบนสักรรมกำรประจ ำปี 2558 และได้เสนอค ำแนะน ำดงันี ้

1. คำ่ตอบแทนของกรรมกำรและกรรมกำรของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยในปัจจุบนัมีควำมเหมำะสมแล้ว จึง

ไมค่วรมีกำรเปลีย่นแปลงใดๆ 

2. ส ำหรับโบนสักรรมกำรประจ ำปี 2558 ควรเปลี่ยนแปลงตำมสดัสว่นกำรเปลี่ยนแปลงของกำรจ่ำยเงิน

ปันผลประจ ำปี 2558 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เพื่อ
พิจำรณำอนุมตัิกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2559 และโบนสักรรมกำรประจ ำปี 2558 ตำม
ข้อเสนอของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทน ดงันี ้
เงินโบนสักรรมกำร                 

ต าแหน่ง ประจ าปี 2558 ประจ าปี 2557 เปลี่ยนแปลงจากปี 2557 

ประธำนกรรมกำร 890,000 843,750 46,250 

กรรมกำร 593,000 562,500 30,500 
คำ่ตอบแทนทีจ่่ำยเป็นรำยเดือน                         (หนว่ย: บำท) 

ต าแหน่ง ปี 2559 ปี 2558 เปลี่ยนแปลงจากปี 2558 

ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ 37,500 37,500 - 

กรรมกำรบริษัทฯ 25,000 25,000 - 

คำ่เบีย้ประชมุทีจ่่ำยเป็นรำยครัง้ตอ่กำรประชมุส ำหรับคณะกรรมกำรชดุยอ่ย                     (หนว่ย: บำท) 
ต าแหน่ง ปี 2559 ปี 2558 เปลี่ยนแปลงจากปี 2558 

ประธำนกรรมกำร 22,500 22,500 - 

กรรมกำร 15,000 15,000 - 

หมายเหต:ุ  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 
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สทิธิประโยชน์อื่น 
-ไมม่ี- 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  ไมน้่อยกวำ่สองในสำมของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2559 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งก ำหนดให้ที่
ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี 
ทัง้นี ้ในกำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี จะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  ดงันัน้   ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปีในครัง้นี ้จึงต้องมีกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 
2559  ในกำรคดัเลือกผู้สอบบญัชีที่มีคุณสมบตัิที่เหมำะสมและค่ำสอบบญัชีที่สมเหตุสมผลของบริษัทฯ
ประจ ำปี 2559 นัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรเสนอให้แตง่ตัง้ นำงสำวกมลทิพย์ เลศิ
วิทย์วรเทพ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตทะเบียนเลขที่ 4377) และ/หรือ นำยวิชำติ โลเกศกระวี (ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุำตทะเบียนเลขที่ 4451) และ/หรือ นำงสำวศิริวรรณ สรุเทพินทร์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตทะเบียนเลขที่ 
4604) และ/หรือ นำงสำยฝน อินทร์แก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตทะเบียนเลขที่ 4434) แห่งบริษัท ส ำนกังำน 
อีวำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ ำปี 2559 และก ำหนดค่ำสอบบญัชีส ำหรับบริษัทฯและบริษัท
ยอ่ยส ำหรับปี 2559 เป็นจ ำนวนเงิน 2,710,000 บำท โดยคำ่สอบบญัชีที่เสนอเพิ่มขึน้จ ำนวน 325,000 บำท
จำกปี 2558 ทัง้นี ้เนื่องจำกมีกำรจดัตัง้บริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้อีก 1 บริษัทในเดือนกนัยำยน 2558 
ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นส ำนกังำนสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตำมรำยช่ือที่เสนอข้ำงต้นไม่มีควำมสมัพนัธ์และไม่มี
สว่นได้เสยีกบับริษัทฯ/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลำ่ว  
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมกำรเห็นชอบด้วยกบัข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้เสนอ
ตอ่ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีตำมที่เสนอข้ำงต้น และก ำหนดค่ำสอบบญัชี
ของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยส ำหรับปี 2559 เป็นจ ำนวนเงินรวม 2,710,000 บำท 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่  8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมตำมวนั เวลำ และสถำนที่ดงักล่ำวข้ำงต้น  หำกผู้ ถือหุ้นท่ำนใด
ประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชมุครัง้นี ้ โปรดจดัท ำหนงัสอืมอบฉนัทะตำม
แบบที่ก ำหนด และสง่มอบตอ่เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนก่อนกำรเข้ำร่วมประชุม  โดยบริษัทฯ ได้จดัเตรียมอำกรแสตมป์ส ำหรับ
ปิดในหนงัสอืมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มำลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชมุ 

   ขอแสดงควำมนบัถือ 

                                                              
                                                                       (นำยฤทธ์ิ   ธีระโกเมน)  

                                                                       ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 


