เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
ของ
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริ ษทั ฯ ชั้น 33 อาคารเซ็นทรัลซิ ต้ ีทาวเวอร์ เลขที่ 589/164 ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 9.30 น.
นายฤทธิ์ ธี ระโกเมน ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ทําหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมและ
นายประวิทย์ ตันติ วศิ นชัย กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ัดการสายงานบัญชี และการเงิ น และเลขานุ การบริ ษทั ฯ เป็ น
เลขานุการที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่ วมประชุม ดังนี้
1) นายฤทธิ์ ธี ระโกเมน

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

2) ดร.อรรณพ ตันละมัย

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

3) นางวิไล ฉัททันต์รัศมี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4) นายอรรถพล ชดช้อย

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5) ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์

กรรมการอิสระ

6) นายทนง โชติสรยุทธ์

กรรมการอิสระ

7) นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร

กรรมการ

8) นายสมชาย หาญจิตต์เกษม

กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

9) นายสุ จินต์ ชุมพลกาญจนา

กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานพัฒนาสาขาภัตตาคาร

10) นายประวิทย์ ตันติวศินชัย

กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงินและ
เลขานุการบริ ษทั

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผถู้ ือหุ ้นมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นมา
ประชุ มแทนรวม 6 ราย ถื อหุ ้นรวมกันทั้งสิ้ น 679,374,007 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 94.36 ของจํานวนหุ ้นที่ จาํ หน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดจํานวน 720,000,000 หุ น้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั แล้ว จึงขอเปิ ดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ ขอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม วิ ส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2556 เมื่ อ วัน ที่
3 มกราคม 2556 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อนัดประชุมแล้ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 2

679,374,007
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ ย วกับ ผลการดําเนิ น งานของบริ ษ ทั ฯ
ประจําปี 2555 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2555 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อนัดประชุม
แล้ว
ไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้น ซัก ถามแต่ อ ย่า งใด จึ ง ถื อ ว่า ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ ย วกับ ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2555
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ ประจําปี 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2555 ซึ่ งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2555 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อนัดประชุมแล้ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2555 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
679,374,007
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง
วาระที่ 4

รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบมติของคณะกรรมการ ซึ่ งอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับปี
2555 รวม 3 ครั้งด้วยกัน เป็ นเงินทั้งสิ้ น 2,223,242,432 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ครั้งที่ 1 อนุมตั ิเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 และจ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ในอัตราหุ ้นละ 30.98 บาท
รวมเป็ นเงิ น 1,284,145,784 บาท โดยจ่ายจากกําไรสะสมที่ ยงั ไม่ได้จดั สรรยกมาและจากผลการดําเนิ นงานสําหรั บงวด
1 มกราคม 2555 - 31 มีนาคม 2555
ครั้งที่ 2 อนุมตั ิเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 และจ่ายเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ในอัตราหุ ้นละ 12.06 บาท
รวมเป็ นเงิ น 499,896,648 บาท โดยจ่ายจากกําไรสะสมที่ ยงั ไม่ได้จดั สรรยกมาและจากผลการดําเนิ นงานสําหรั บงวด
1 เมษายน 2555 - 30 มิถุนายน 2555 และ
ครั้งที่ 3 อนุ มตั ิเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 และจ่ายเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ในอัตราหุ ้นละ 0.61 บาท
รวมเป็ นเงิน 439,200,000 บาท โดยจ่ายจากผลการดําเนินงานสําหรับงวด 1 กรกฏาคม 2555 – 30 กันยายน 2555
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามแต่อย่างใด จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับปี 2555 ตาม
รายละเอียดที่ประธานแจ้งให้ทราบข้างต้น
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี 2555

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า ตามงบกําไรขาดทุ นเฉพาะกิ จการบริ ษทั ฯ สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2555 ปรากฏว่า บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ 1,863,489,054 บาท และคณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล สําหรับปี 2555 ไปแล้ว 3 ครั้ง รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 2,223,242,432 บาท โดยจ่ายจากกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
ยกมาจากสิ้ นปี 2554 ส่ วนหนึ่ง และจากผลจากดําเนินงานสําหรับงวด 9 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2555 อีก
ส่ วนหนึ่ง โดยบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรยกมาจาก สิ้ นปี 2554 จํานวนเงิน 785,640,584 บาท ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึง
มีกาํ ไรสะสมคงเหลือสําหรับการจัดสรรในครั้งนี้ จํานวน 425,887,206 บาท นอกจากนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
จํากัด ได้กาํ หนดไว้วา่ บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุ ทธิ
ประจําปี จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน โดยที่บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนเมื่อสิ้ นปี
2555 เท่ากับ 920,000,000 บาท และมีทุนสํารองก่อนการจัดสรรในปี นี้ เท่ากับ 41,036,270 บาท ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งต้อง
จัดสรรเป็ นทุนสํารองเพิ่มขึ้นอีก 50,963,730 บาท รวมเป็ นทุนสํารองทั้งสิ้ น 92,000,000 บาท ซึ่ งเท่ากับร้อยละสิ บของทุนจด
ทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด เมื่อหักการจัดสรรเป็ นทุนสํารองดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรสะสมคงเหลือสําหรั บ
จัดสรรเป็ นเงินปันผลงวดสุ ดท้ายอีกเพียง 374,923,476 บาท เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีการจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลสําหรับปี 2555 ไปมากพอสมควรแล้ว กําไรสะสมคงเหลือที่ยงั ไม่ได้จดั สรร จํานวน 374,923,476 บาท จึง
ควรสํารองไว้สาํ หรับการขยายกิจการของบริ ษทั ฯ ต่อไป และมีมติเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผลงวดสุ ดท้ายสําหรับปี 2555
ประธานฯ จึ งขอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ การจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งเป็ นทุ นสํารองตาม
กฎหมายจํานวน 50,963,730 บาท และพิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปันผลงวดสุ ดท้ายสําหรับปี 2555
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งเป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมาย และอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปันผลงวดสุ ดท้ายสําหรับปี 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
679,374,007
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดว่าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่ งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ตรง
เป็ นสามส่ วนได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ที่
สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ก็ให้จบั ฉลากกัน ส่ วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผู้
ออกจากตําแหน่ง กรรมการผูซ้ ่ ึ งออกจากตําแหน่งไปนั้น อาจเลือกให้เข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ประธานฯ ได้ช้ ีแจงต่อไปว่า เนื่องจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ในครั้งนี้ นับเป็ นปี แรกภายหลังการ
จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด จึงให้กรรมการจับฉลากเพื่อคัดเลือกกรรมการที่จะออกในครั้งนี้ จํานวน 4 คน คือ
1. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์
2. นายอรรถพล ชดช้อย
3. นายสุ จินต์ ชุมพลกาญจนา
4. นายประวิทย์ ตันติวศินชัย

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานพัฒนาสาขาภัตตาคาร
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริ ษทั ฯ
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คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งไม่ ร วมกรรมการผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ได้ป รึ ก ษาหารื อ กัน แล้ว และมี ค วามเห็ น ว่า
กรรมการที่ ตอ้ งออกจากตําแหน่ งในครั้ งนี้ ท้ งั 4 คน มี คุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริ ษทั ฯ
ที่ผ่านมา ได้แสดงความสามารถในการออกความคิดเห็นที่เป็ นอิสระ สร้างสรรค์ และ เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอ ชื่อกรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งในครั้งนี้ ท้ งั 4
คน ข้างต้นต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คน ดังกล่าวกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ซึ่ งประวัติโดยย่อของบุคคลทั้ง 4 คน ปรากฏอยูใ่ นเอกสารแนบท้ายคําบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้
แล้ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งในครั้งนี้ ท้ งั 4
คน ซึ่ งได้แก่ ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ นายอรรถพล ชดช้อย นายสุ จินต์ ชุมพลกาญจนา และ นายประวิทย์ ตันติวศินชัย
กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคล ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์
679,374,007 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
นายอรรถพล ชดช้อย
679,374,007 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
นายสุ จินต์ ชุมพลกาญจนา
679,374,007 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
นายประวิทย์ ตันติวศินชัย
679,374,007 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชีประจําปี 2556

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวน
เงิ นค่าสอบบัญชี ประจําปี 2556 ซึ่ งเลขานุ การที่ ประชุ มได้แจ้งต่อที่ ประชุ มว่า เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั
มหาชนจํากัด ซึ่ งกําหนดให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ของ
บริ ษทั ทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ในครั้ง
นี้ จึงต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2556
ในการคัดเลือกผูส้ อบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีประจํา ปี 2556 ของ
บริ ษทั ฯ นั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็ นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งเห็ นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรื อ นางสาวกมลทิพย์
เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4377 และ/หรื อ นางสาวศิริวรรณ สุ รเทพินทร์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่
4604 และ/หรื อ นางสายฝน อินทร์ แก้ว ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 4434 แห่ งบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ ท แอนด์ ยัง จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2556 เพราะเห็นว่า มีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมี
ค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2556 เป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั แต่อย่างใด
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและจํานวนเงินค่าสอบบัญชีประจําปี
2556 ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

679,374,007
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

วาระที่ 8
รั บทราบการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิ ทธิว่าด้ วยสิ ทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิและผู้ถือ
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่ออกและเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูบริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดํารงตําแหน่ งกรรมการ) และ
พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 กันยายน
2555 ได้มีมติอนุ มตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ จํานวน 20,000,000 หน่ วย
ให้แก่ผบู้ ริ หาร พนักงาน และผูบ้ ริ หารที่เป็ นกรรมการของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย และมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายให้เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการจัดทําข้อกําหนดสิ ทธิ และหน้าที่ ของผูอ้ อก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รวมทั้งมีอาํ นาจในการกําหนดหรื อแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ขอ้ กําหนด เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการทบทวน
ข้อกําหนดเกี่ยวกับสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั
ปรากฏว่า จําเป็ นต้องมีขอ้ แก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่
32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงานซึ่ งได้มีการแก้ไขข้อกําหนดเกี่ยวกับข้อจํากัด
การโอนหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผูบ้ ริ หาร (รวมถึงผูบ้ ริ หารซึ่ งดํารงตําแหน่ งกรรมการ) และพนักงานของ
บริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย โดยระบุให้โอนได้เฉพาะกรณี ที่ผบู้ ริ หารหรื อพนักงานเสี ยชีวติ เท่านั้น
เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 จึ งได้มีมติอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ ผูบ้ ริ หาร (รวมถึงผูบ้ ริ หารซึ่ งดํารงตําแหน่งกรรมการ)
และพนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย ตามรายละเอียดดังนี้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบด้วย
หัวข้ อทีแ่ ก้ไข

ประเภทและชนิด

ข้ อกําหนดเดิม

ข้ อกําหนดใหม่

ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ชนิ ดระบุ
ชื่ อ ผูถ้ ื อ และไม่ ส ามารถโอนเปลี่ ย นมื อ ได้ เว้น แต่
เป็ นการโอนทางมรดก หรื อ การโอนให้แ ก่ ท ายาท
หรื อ ผูแ้ ทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรื อกรณี อื่นใดที่
คณะกรรมการเห็นสมควร

ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้น สามัญ ของ
บริ ษั ท เอ็ ม เค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จํ า กั ด
(มหาชน) ชนิ ดระบุ ชื่อผูถ้ ื อและไม่สามารถ
โอนเปลี่ ย นมื อ ได้ เว้น แต่ เ ป็ นการโอนใน
กรณี ที่ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเสี ยชีวติ
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เงือ่ นไขสํ าหรับการ
ใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญ
แสดงสิ ทธิ

ในกรณี ที่ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ถึงแก่กรรม เป็ น
บุ ค คลสาบสู ญตามคํ า สั่ ง ศาล เป็ นบุ ค คล ไร้
ความสามารถ และ/หรื อเสมือนไร้ความสามารถ ให้
ทายาทหรื อผูร้ ับมรดกตามพินัยกรรม หรื อผูอ้ นุ บาล
หรื อผูพ้ ิทกั ษ์ (แล้วแต่กรณี ) ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ท ธิ ดัง กล่ า ว สามารถใช้สิ ท ธิ ซ้ื อหุ ้ น สามัญ ตาม
ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้เ พี ย งเท่ า จํา นวนใบสํ า คัญ
แสดงสิ ท ธิ ที่ ผูถ้ ื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ผูน้ ้ ัน มี สิ ท ธิ
เฉพาะในส่ วนที่ครบกําหนดให้ใช้สิทธิ ได้แล้วเท่านั้น
โดยจะสามารถใช้สิทธิ ได้ในวันกําหนดใช้สิทธิ ใดๆ
จนครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว

ในกรณี ที่ ผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ถึ ง แก่
ก ร ร ม ใ ห้ ท า ย า ท ห รื อ ผู้ รั บ ม ร ด ก ต า ม
พิ นั ย กรรมของผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ทธิ
ดังกล่าว สามารถใช้สิท ธิ ซ้ื อ หุ ้นสามัญตาม
ใบสํ า คัญ แสดงสิ ทธิ ไ ด้ เ พี ย งเท่ า จํา นวน
ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ผูถ้ ื อ ใบสํา คัญ แสดง
สิ ทธิ ผู้ น้ ั นมี สิ ทธิ เฉพาะในส่ วนที่ ครบ
กํา หนดให้ ใ ช้สิ ท ธิ ไ ด้แ ล้ว เท่ า นั้น โดยจะ
สามารถใช้สิทธิ ได้ในวันกําหนดใช้สิทธิ ใดๆ
จนครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ดังกล่าว

ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามแต่อย่างใด จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิ ทธิ และหน้าที่ของผู้
ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริ ษทั
เสนอมาข้างต้น
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ ายบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 และค่ าตอบแทนกรรมการสํ าหรับปี 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารจ่ า ยบํา เหน็ จ กรรมการประจํา ปี 2555 และค่ า ตอบแทน
กรรมการสําหรับปี 2556 และขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่ งเลขานุการที่ประชุมได้ช้ ีแจงต่อ
ที่ประชุม ดังนี้
1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่า เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีผลการดําเนินงานที่ค่อนข้างดี และมีการจ่ายเงินปั น
ผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สําหรับปี 2555 รวมทั้งได้มีการศึกษาข้อมูลการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการของธุรกิจประเภท
เดี ยวกันและมี ขนาดที่ ใกล้เคี ยงกับบริ ษทั ฯ แล้ว จึ งเห็ นสมควรพิจ ารณาให้มี การจ่ ายบําเหน็ จกรรมการ
สําหรั บผลการดําเนิ นงานประจําปี 2555 คนละ 500,000 บาท แต่เ นื่ อ งจากกรรมการผูซ้ ่ ึ งจะได้รั บ การ
พิจารณาให้จ่ายบําเหน็จกรรมการนั้นไม่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ เต็มทั้งปี คือได้รับการ
เลือกตั้งให้เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิให้จ่ายบําเหน็จกรรมการเพียงครึ่ งหนึ่ งของ 500,000 บาท คือคนละ
250,000 บาท
2. สําหรับกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 นั้น เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้ทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ฯ ที่จ่ายในปี 2555
โดยได้ยดึ หลักเกณฑ์ดงั นี้ คือ ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการแต่ ล ะคน กรรมการที่ มี ห น้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม ขึ้ น ก็ ค วรจะได้รั บ
ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น เช่นกรรมการบริ ษทั ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตั้งขึ้น ก็จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็ นกรรมการชุดย่อยอีกตามภาระหน้าที่ที่
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการศึกษาและเปรี ยบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของธุ รกิจประเภทเดียวกัน
และมีขนาดของธุ รกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่

11

บริ ษทั ฯ จ่ายในปี 2555 นั้น ยังมีความเหมาะสมอยู่ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2556 ดังนี้
ค่ าตอบแทนทีจ่ ่ ายเป็ นรายเดือน
ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
กรรมการบริ ษทั ฯ คนละ

37,000 บาท ต่อเดือน
25,000 บาท ต่อเดือน

ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการทีจ่ ่ ายเป็ นรายครั้งสํ าหรับกรรมการชุดย่ อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
22,500 บาท ต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบคนละ
15,000 บาท ต่อครั้ง
3. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยังเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิให้คงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ ถือปฏิ บตั ิในปี 2555 คือ กรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ด้วยจะได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะของผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ เท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่อย่างใด
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการจ่ายบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 และค่าตอบแทน
กรรมการสําหรับปี 2556 รวมทั้งคงหลักเกณฑ์ที่วา่ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ด้วยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการแต่อย่างใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอดังกล่าวข้างต้นด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 10

679,374,007
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ(ถ้ ามี)

ไม่มีผถู้ ือหุ ้นซักถามสิ่ งใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่ได้เข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ และ
ขอปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.20

ลงชื่อ________________________________________
(นายฤทธิ์ ธีระโกเมน)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ________________________________________
(นายประวิทย์ ตันติวศินชัย)
เลขานุการบริ ษทั
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