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วนัท่ี  15  มีนำคม  2561 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
เรียน ทำ่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
เอกสำรแนบ 

1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 
2. รำยงำนประจ ำปี 2560 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 1/2561 เมื่อวันที่ 26  

กุมภำพนัธ์ 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ในวนัศกุร์ที่ 27 เมษำยน 2561 เวลำ 14.00 น. ณ 
ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 (GH 203) ชัน้ 2 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค กรุงเทพฯ  เพื่อพิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ตำม
ระเบียบวำระกำรประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  บริษัทฯ ได้จดัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เมื่อวนัที่ 26 เมษำยน 
2560 และได้จดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นดงักลำ่วสง่ให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำตำมที่กฎหมำยก ำหนด  รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.mkrestaurant.com) แล้ว 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เมื่อวนัที่ 26 
เมษำยน 2560 ซึ่งคณะกรรมกำรเห็นว่ำได้มีกำรบนัทึกรำยงำนไว้อย่ำงถกูต้อง ให้ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2560 รับรอง โดยมีรำยละเอียดปรำกฏในส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นดงักลำ่วตำม
เอกสำรแนบ 1 
คะแนนเสียงส าหรับการรับรอง  เสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่  2 รับทราบรายงานประจ าปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา   คณะกรรมกำรได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 โดยมีรำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2560 ตำมเอกสำรแนบ 2 
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ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอรำยงำนประจ ำปี 2560 ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ที่ประชมุ
สำมญัผู้ ถือหุ้นรับทรำบ 
คะแนนเสียงส าหรับการผ่านมติ  เนื่องจำกเป็นวำระเพื่อทรำบ จึงไมม่ีกำรลงคะแนนเสยีง 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 
112 คณะกรรมกำรจึงได้จดัให้มีกำรท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทนุส ำหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 2560 เสนอต่อที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ  โดยมีรำยละเอียด
ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2560 ตำมเอกสำรแนบ 2 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินของ
บริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ซึง่ได้ผำ่นกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำกผู้สอบบญัชี
ของบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่  4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 50 ของก ำไร
สทุธิของงบกำรเงินรวมหลงัจำกหกัส่วนที่จัดสรรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯอำจ
จ่ำยเงินปันผลในอตัรำที่แตกต่ำงไปจำกนีก็้ได้ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคลอ่ง
ทำงกำรเงิน และควำมต้องกำรของเงินทนุเพื่อกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยในอนำคต โดยทีผ่ล
กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 ปรำกฏมีก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวม
เทำ่กบั 2,425 ล้ำนบำท บริษัทฯ จึงสำมำรถพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตำมนยัของมำตรำ 115 
แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 ซึ่งห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำก
เงินก ำไร นอกจำกนี ้บริษัทฯมีฐำนะกำรเงินท่ีแข็งแกร่ง และมีสภำพคลอ่งทำงกำรเงินท่ีคอ่นข้ำงสงูและเพียง
พอที่จะสนบัสนนุกำรขยำยธุรกิจในอนำคต ดงันัน้ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 
26 กุมภำพันธ์ 2561 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เพื่อพิจำรณำอนุมตัิกำร
จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 ในอตัรำหุ้นละ 2.30 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,111.39 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 87 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวม ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ
ตำมที่กลำ่วมำข้ำงต้น โดยสำมำรถเปรียบเทียบกำรจ่ำยเงินปันผลในปีที่ผำ่นมำได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 
1. ก ำไรส ำหรับปีตำมงบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 2,425 2,100 

2. เงินปันผลประจ ำปี (บำท/หุ้น) 2.30 2.10 

- เงินปันผลระหวำ่งกำล (บำท/หุ้น) 1.10 1.00 

- เงินปันผลงวดสดุท้ำย (บำท/หุ้น) 1.20 1.10 

3. สดัสว่นกำรจำ่ยเงินปันผลเทียบกบัก ำไรสทุธิส ำหรับปีตำมงบกำรเงินรวม 87% 91% 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 พิจำรณำอนมุตัิกำร
จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 ในอตัรำหุ้นละ 2.30 บำท เป็นเงินทัง้สิน้ 2,111.39 ล้ำนบำท โดยที่บริษัทฯ ได้
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วเมื่อวนัที่ 8 กนัยำยน 2560 ในอตัรำหุ้นละ 1.10 บำท เป็นเงิน 1,006.33 
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ล้ำนบำท ดงันัน้  หำกได้รับอนุมตัิจำกผู้ ถือหุ้น บริษัทฯก็จะจ่ำยเงินปันผลงวดสดุท้ำยในอตัรำหุ้นละ 1.20 
บำท เป็นเงิน 1,105.05 ล้ำนบำท  ในวนัที่ 23 พฤษภำคม 2561  โดยเป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรสทุธิที่เสียภำษี
เงินได้นิติบคุคลในอตัรำร้อยละ 20 ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดำสำมำรถขอเครดติภำษีคืนได้เทำ่กบัเงิน
ปันผลที่ได้รับคณูหนึง่สว่นสี ่
ทัง้นี ้บริษัทฯได้ก ำหนดให้วนัที่ 8 พฤษภำคม 2561 เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record  Date)  
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่  5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  ตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯข้อ 18 ก ำหนดว่ำ ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมด  โดยให้กรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนัน้เป็นผู้ ออกจำกต ำแหน่ง  กรรมกำรผู้ ซึ่งออกจำก
ต ำแหนง่ไปนัน้อำจจะเลอืกเข้ำรับต ำแหนง่อีกก็ได้  ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 มีกรรมกำรท่ี
ต้องพ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระจ ำนวน 3 คน ดงันี ้
1.  นำยอรรณพ ตนัละมยั กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2.  นำยสมชำย พิพิธวจิิตรกร กรรมกำรและกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
3.  นำงวิไล ฉทัทนัต์รัศมี กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรำยช่ือบุคคลที่เห็นว่ำมีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อรับกำรพิจำรณำ
เลือกตัง้เป็นกรรมกำร ตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยำยน 2560 ถึง 30 พฤศจิกำยน 2560  อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีผู้ ถือหุ้น
เสนอรำยช่ือบคุคลใดเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทฯ 
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติที่
เหมำะสมเพื่อแทนกรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระและมีควำมเห็นว่ำ ควรเสนอให้กรรมกำรที่
ต้องออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระในครัง้นี ้คือ  นำยอรรณพ ตนัละมยั  นำยสมชำย พิพิธวิจิตรกร และนำงวิไล 
ฉทัทนัต์รัศมี กลบัเข้ำรับต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง เนื่องจำกมีคณุสมบตัิที่เหมำะสมกบักำร
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีกำรมำร่วมประชุมอย่ำงสม ่ำเสมอ และให้ค ำแนะน ำที่สร้ำงสรรค์และเป็น
ประโยชน์ตอ่ที่ประชมุ 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรที่มีสว่นได้เสียเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
สำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ให้เลือกตัง้กรรมกำรที่ ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระทัง้  3 คน คือ นำย
อรรณพ ตนัละมยั  นำยสมชำย พิพิธวิจิตรกร และนำงวิไล ฉทัทนัต์รัศมี กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำร
ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน 
ทัง้นี ้ข้อมลูและประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลทัง้สำมดงักลำ่วที่ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อให้เลอืกตัง้เป็นกรรมกำร
อีกวำระหนึง่ และนิยำมกรรมกำรอิสระ มีรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 3 และ 7 ตำมล ำดบั 
คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ  เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
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
คำ่ตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร โดยยึดแนวทำงในกำรพิจำรณำตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้
(1) ค่ำตอบแทนกรรมกำรควรมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำรแตล่ะคน  นอกจำกนีค้ำ่ตอบแทนกรรมกำรควรอยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคยีงกบัคำ่ตอบแทนของบริษัทอื่น
ที่มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และมีขนำดของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน (2) ค่ำตอบแทนที่จ่ำยตำมผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปีของบริษัทฯ เช่น โบนสักรรมกำร ควรเช่ือมโยงกบัคำ่ตอบแทนท่ีจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูป
เงินปันผล (3) กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ จะได้รับคำ่ตอบแทนในฐำนะของผู้บริหำรเทำ่นัน้ จะไมไ่ด้
รับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรของบริษัทฯ แต่อย่ำงใด และ (4) มีกำรทบทวนถึงควำมเหมำะสมของ
คำ่ตอบแทนกรรมกำรเป็นประจ ำทกุปี 
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 
2561 และโบนสักรรมกำรประจ ำปี 2560 และได้เสนอค ำแนะน ำดงันี ้

1. ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทซึ่งจ่ำยเป็นรำยเดือนและค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรของ

คณะกรรมกำรชดุยอ่ยที่จ่ำยเป็นรำยครัง้ในปัจจบุนัมีควำมเหมำะสมแล้ว 

2. เงินโบนสักรรมกำรประจ ำปี 2560 ควรเปลีย่นแปลงตำมสดัสว่นกำรเปลีย่นแปลงของกำรจ่ำยเงินปันผล

ประจ ำปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เพื่อ
พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2561 และโบนัสกรรมกำรประจ ำปี 2560 ตำม
ข้อเสนอของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทน ดงันี ้
เงินโบนสักรรมกำร                 

ต าแหน่ง ประจ าปี 2560 ประจ าปี 2559 เปลี่ยนแปลงจากปี 2559 

ประธำนกรรมกำร 1,076,000 บำท 983,000 บำท 93,000 บำท 

กรรมกำร 717,000 บำท 655,000 บำท 62,000 บำท 
คำ่ตอบแทนทีจ่่ำยเป็นรำยเดือนของกรรมกำรบริษัท                     

ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2560 เปลี่ยนแปลงจากปี 2560 

ประธำนกรรมกำร 37,500 บำท 37,500 บำท - 

กรรมกำร 25,000 บำท 25,000 บำท - 
คำ่เบีย้ประชมุทีจ่่ำยเป็นรำยครัง้ตอ่กำรประชมุส ำหรับกรรมกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ                     

ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2560 เปลี่ยนแปลงจากปี 2560 

ประธำนกรรมกำร 27,000 บำท 27,000 บำท - 

กรรมกำร 18,000 บำท 18,000 บำท - 
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คำ่เบีย้ประชมุทีจ่่ำยเป็นรำยครัง้ตอ่กำรประชมุส ำหรับกรรมกำรของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยอื่นๆ                     
ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2560 เปลี่ยนแปลงจากปี 2560 

ประธำนกรรมกำร 22,500 บำท 22,500 บำท - 

กรรมกำร 15,000 บำท 15,000 บำท - 

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2561 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งก ำหนดให้ที่
ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี 
ดงันัน้  ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีในครัง้นี ้จึงต้องมีกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงิน
คำ่สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2561  ในกำรคดัเลือกผู้สอบบญัชีที่มีคณุสมบตัิที่เหมำะสมและค่ำสอบ
บญัชีที่สมเหตสุมผลของบริษัทฯประจ ำปี 2561 นัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรเสนอ
ให้แต่งตัง้ นำยวิชำติ โลเกศกระวี (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตทะเบียนเลขที่ 4451) และ/หรือ นำงสำวศิริวรรณ 
สรุเทพินทร์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4604) และ/หรือ นำงสำวสำธิดำ รัตนำนุรักษ์ (ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุำตทะเบียนเลขที่ 4753) แห่งบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยประจ ำปี 2561 และก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษัทฯ ส ำหรับปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 2,130,000 
บำท ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงเมื่อเทียบกบัปี 2560   
ทัง้นี  ้ผู้ สอบบัญชีทัง้สำมคนที่ได้รับกำรเสนอช่ือดังกล่ำวมีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์เก่ียวกับเร่ืองกำรหมุนเวียนผู้สอบบญัชี คือ ไม่มีผู้ ใด
ปฏิบตัิหน้ำที่ตรวจสอบหรือสอบทำนและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯมำแล้วห้ำรอบปีบญัชี
ติดต่อกนั  นอกจำกนี ้บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั และผู้สอบบญัชีดงักลำ่วไม่มีควำมสมัพนัธ์หรือสว่นได้
เสยีกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลำ่ว  
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมกำรเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้เสนอ
ต่อที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีตำมที่เสนอข้ำงต้น และก ำหนดค่ำสอบบญัชี
ของบริษัทฯส ำหรับปี 2561 เป็นจ ำนวนเงินรวม 2,130,000 บำท 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 4,971,900 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 925,850,000 บาท เป็น  920,878,100 บาท โดยการตัด หุ้นจดทะเบียนที่ ยังไม่ ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 4,971,900 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  ตำมที่บริษัทฯได้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ 

จ ำนวน 20,000,000 หนว่ย โดยไมค่ิดมลูค่ำให้แก่ผู้บริหำร (รวมถึงผู้บริหำรท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) และ
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พนักงำนของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย  ใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวมีอำยุไม่เกิน 5 ปี  โดยภำยใน

ระยะเวลำที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ของบริษัทฯ  นัน้ ปรำกฏว่ำ มี

ผู้ ใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมเป็นจ ำนวน 15,028,100 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสำมญัได้ 15,028,100 

หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท บริษัทฯ จึงมีใบส ำคญัแสดงสิทธิคงเหลือจ ำนวน 4,971,900 หน่วย  และมี

หุ้นสำมญัคงเหลือที่ยงัไม่ได้ออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 4,971,900 หุ้น  ดงันัน้ จึงเห็นสมควรลดทนุจดทะเบียน

ของบริษัทฯ จ ำนวน 4,971,900 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 925,850,000 บำท เป็นจ ำนวน 

920,878,100 บำท โดยกำรตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้ออกจ ำหน่ำยของบริษัทฯ จ ำนวน 4,971,900 หุ้น  

มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  และขอแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง

กบักำรลดทนุจดทะเบียนดงักลำ่ว ดงันี ้

ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน 920,878,100 บำท (เก้ำร้อยย่ีสิบล้ำนแปดแสนเจ็ดหม่ืนแปดพนัหนึง่ร้อยบำท) 

 แบง่ออกเป็น 920,878,100 หุ้น (เก้ำร้อยย่ีสิบล้ำนแปดแสนเจ็ดหม่ืนแปดพนัหนึง่ร้อยหุ้น) 

 มลูคำ่หุ้นละ 1 บำท (หนึง่บำท) 

 โดยแบง่ออกเป็น    

 หุ้นสำมญั 920,878,100 หุ้น (เก้ำร้อยย่ีสิบล้ำนแปดแสนเจ็ดหม่ืนแปดพนัหนึง่ร้อยหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น (  -  ) 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรลดทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ตำมรำยละเอียดที่เสนอ
มำข้ำงต้น  ในกำรนี ้ให้บคุคลที่กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมหนงัสือรับรองของบริษัทฯ มอบหมำยให้
เป็นผู้ ด ำเนินกำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย์  มีอ ำนำจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค ำเพื่อให้เป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบียน 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  ไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่  9 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิข้อ 3 เกี่ยวกับวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้สอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้ครอบคลมุถึง
ธุรกิจที่บริษัทฯ อำจจะขยำยในอนำคต  จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ดงันี ้
1. ยกเลกิวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จ ำนวน 1 ข้อ ดงันี ้

“ข้อ 27 ประกอบกิจกำรน ำเที่ยว รวมทัง้ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบักำรน ำเที่ยวทกุชนิด” 

ทัง้นี ้เนื่องจำกบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบกิจกำรดังกล่ำว ประกอบกับตำมระบียบส ำนักงำนทะเบียน

หุ้นส่วนบริษัทกลำงก ำหนดให้ธุรกิจดงักล่ำวต้องได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้องก่อน จึงจะ

สำมำรถประกอบกิจกำรได้   

2. เพิ่มวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จ ำนวน 1 ข้อ ดงันี ้
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“ประกอบกิจกำรวิจยัและพฒันำเทคโนโลยีและนวตักรรมเก่ียวกบัผลติภณัฑ์อำหำรและเคร่ืองดื่ม กำร

วิจยัและพฒันำเทคโนโลยีอำจกระท ำในลกัษณะกำรวิจยัพืน้ฐำน กำรวิจยัประยกุต์ หรือกำรพฒันำเชิง

ทดลอง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรผลิตและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรและเคร่ืองดื่มทุก

ชนิด” 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น  ในกำรนี ้ให้
บุคคลที่กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของบริษัทฯ มอบหมำยให้ เป็นผู้ ด ำเนินกำรจด
ทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  มี
อ ำนำจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค ำเพื่อให้เป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบียน 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  ไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่  10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

ในระหวำ่งวนัท่ี 1 กนัยำยน 2560 ถึง 30 พฤศจิกำยน 2560  บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระกำร
ประชมุลว่งหน้ำ  ปรำกฏวำ่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรำยใดเสนอวำระเพื่อพิจำรณำ 

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

   ขอแสดงควำมนบัถือ 
                             

 

 

                                                                                (นำยฤทธ์ิ   ธีระโกเมน)  
                                                                       ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 


