วันที่ 31 มีนาคม 2557
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556
2. รายงานประจําปี 2556 ในรู ปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริ ษทั เฉพาะส่ วนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
5. หนังสื อมอบฉันทะ
6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้
7. หลักฐานที่ตอ้ งใช้ในการแสดงสิ ทธิเข้าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสี ยง
ลงคะแนน
8. แผนที่แสดงสถานที่จดั ประชุม
ด้วยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ บริ ษ ทั เอ็ม เค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 1/2557 เมื่ อ วัน ที่
24 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2557 ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องนภาลัยบอลรู ม โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2556
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา บริ ษทั ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556
และได้จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าว ซึ่ งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการ
บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสําเนา
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าว (เอกสารแนบ 1)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2556 เมื่อวันที่
28 มีนาคม 2556 ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 รับรอง

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการได้จดั ทํารายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2556 (เอกสารแนบ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจําปี 2556 ของคณะกรรมการบริ ษทั ให้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
1

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112
ซึ่ งกําหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี
ของบริ ษทั ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี แล้วเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นในการประชุ มสามัญ
ประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ บริ ษทั จึงได้จดั ทํางบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่ งได้ผา่ น
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ ปรากฏในรายงานประจําปี 2556 ภายใต้หัวข้อ
“งบการเงิน” (เอกสารแนบ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิ นของ
บริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามเหตุผลที่ช้ ีแจงมาข้างต้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2556
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ
ของงบการเงินรวมหลังจากหักส่ วนที่จดั สรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อาจจ่ายเงิน
ปั นผลในอัตราที่ แตกต่างไปจากนี้ ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ผลการดําเนิ นงาน ฐานะการเงิ น สภาพคล่องทาง
การเงิน และความต้องการของเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในอนาคต
จากผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่ งปรากฏว่า บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ ตาม
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเท่ากับ 2,039 ล้านบาท และ 1,860 ล้านบาท ตามลําดับ โดย
บริ ษทั ไม่ตอ้ งจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2556 เป็ นทุนสํารองอีกเนื่ องจากบริ ษทั ได้มีการจัดสรรกําไรสุ ทธิ
เป็ นทุนสํารองครบถ้วนแล้วตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ บริ ษทั มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ ง สภาพคล่อง
ทางการเงินที่สูง และมีเงินทุนที่เพียงพอเพื่อสนับสนุ นการขยายธุ รกิจในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 จึ งมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
2557 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 ในอัตราหุน้ ละ 1.60 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,449
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 71 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวม และร้อยละ 78 ตามงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลใน
อัตราหุน้ ละ 1.60 บาท รวมเป็ นเงินปันผลที่เสนอจ่ายทั้งสิ้ น 1,449 ล้านบาท

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ข้ อมู ล ประกอบการพิจ ารณา ตามพระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจํา กัด และข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท ข้อ 18
กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ในอัตราหนึ่ งใน
สามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจํานวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนได้ ก็ให้ออก
โดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริ ษทั นั้น ก็ให้จบั ฉลากกัน ส่ วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่ งนานที่สุดนั้น
เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกจากตําแหน่งไปนั้น อาจเลือกให้เข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ เนื่ องจาก
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ในครั้งนี้ นับเป็ นปี ที่สองภายหลังการจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 1/2557 เมื่ อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการจึ งได้
ดําเนินการให้จบั ฉลากกันเพื่อกําหนดกรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี
2

ในครั้งนี้จาํ นวน 3 คน จากจํานวนกรรมการที่ยงั ไม่ได้ออกจากตําแหน่ง 6 คน ปรากฏว่า กรรมการที่ตอ้ งออก
จากตําแหน่งตามผลการจับฉลากจํานวน 3 คนคือ
1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การกลุ่มธุรกิจภัตตาคารเอ็มเค
3. นายทนง โชติสรยุทธ์
กรรมการและกรรมการอิสระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยได้ปรึ กษาหารื อกันแล้วและมี
ความเห็นว่า ทั้งนายฤทธิ์ ธี ระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็ นผูก้ ่อตั้งบริ ษทั และเป็ นปั จจัยสําคัญ
ที่ทาํ ให้ธุรกิจร้านอาหารของบริ ษทั มีความเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องและประสบผลสําเร็ จอย่างมาก ซึ่ งย่อม
แสดงให้เห็นว่า บุคคลทั้งสองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างยิง่ ที่จะเป็ นผูน้ าํ พาบริ ษทั ให้มีความเจริ ญก้าวหน้า
ต่อไป สําหรับนายทนง โชติสรยุทธ์ ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน่
จํากัด (มหาชน) และนับได้วา่ เป็ นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็ จคนหนึ่ งในด้านการดําเนินธุรกิจร้านหนังสื อ
ที่มีผลการดําเนิ นงานที่ดีอย่างต่อเนื่ องมาเป็ นเวลานาน ความสามารถในการดําเนิ นธุ รกิจและประสบการณ์
ในด้านธุ รกิจค้าปลีกดังกล่าวของนายทนง โชติสรยุทธ์ นั้น เชื่อว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษ ัท ฯ ดัง นั้น คณะกรรมการจึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้นประจํา ปี 2557 เลื อ กตั้ง
กรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่ งตามวาระทั้งสามคนคือ นายฤทธิ์ ธี ระโกเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
และนายทนง โชติสรยุทธ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติ
โดยสังเขปของบุคคลทั้งสามดังกล่าวที่ได้รับการเสนอชื่ อเพื่อให้เเลือกตั้งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ งนั้น
ปรากฏอยูใ่ นเอกสารแนบ 3
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อมู ลประกอบการพิจ ารณา คณะกรรมการได้ยึด หลักเกณฑ์และแนวทางในการกําหนดค่ า ตอบแทน
กรรมการสําหรับปี 2556 ที่ผา่ นมาดังนี้คือ (1) ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน กรรมการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ก็ควร
จะได้รั บ ค่ า ตอบแทนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ด้ว ย นอกจากนี้ ค่ า ตอบแทนกรรมการควรอยู่ใ นระดับ ที่ ใ กล้เ คี ย งกับ
ค่ า ตอบแทนกรรมการของบริ ษัท อื่ น ที่ อ ยู่ใ นธุ ร กิ จ เดี ย วกัน และมี ข นาดของธุ ร กิ จ ที่ ใ กล้เ คี ย งกัน (2)
ค่ า ตอบแทนที่ จ่ า ยตามผลการดํา เนิ น งานประจํา ปี ของบริ ษ ัท เช่ น โบนัส กรรมการ ควรเชื่ อ มโยงกับ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในรู ปเงินปั นผล หากปี ใดมิได้มีการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหุ ้น ก็จะไม่มีการ
พิจารณาการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ (3) กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จะได้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะของผูบ้ ริ หารเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริ ษทั ฯแต่อย่างใด และ (4) มีการ
ทบทวนถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจําทุกปี
ความเห็ น คณะกรรมการ ในการพิ จ ารณาการกํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการสํ า หรั บ ปี 2557 นั้ น
คณะกรรมการได้ยึด หลัก เกณฑ์แ ละแนวทางการจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการเช่ น เดี ย วกับ ปี ที่ แ ล้วและมี
ความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริ ษทั จ่ายในปี ที่แล้วยังมีความเหมาะสมอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2557 ดังนี้
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เงินโบนัสกรรมการประจําปี 2556
(1) ประธานกรรมการบริ ษทั
750,000 บาท (เฉพาะประธานกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ)
(2) กรรมการบริ ษทั คนละ
500,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ)
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็ นรายเดือน
(1) ประธานกรรมการบริ ษทั
37,500 บาทต่อเดือน (เฉพาะประธานกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ)
(2) กรรมการบริ ษทั คนละ
25,000 บาทต่อเดือน (เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ)
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็ นรายครั้งต่อการประชุมสําหรับคณะกรรมการชุดย่อย
(1) ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 22,500 ต่อครั้งของการประชุม
(2) กรรมการคณะกรรมการชุดย่อย 15,000 ต่อครั้งของการประชุม
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พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี สํ าหรับปี 2557
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งกําหนดให้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี ทั้งนี้ ในการ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ใน
ครั้งนี้ จึงต้องมีการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2557 ในการ
คัดเลือกผูส้ อบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลของบริ ษทั ประจําปี 2557 นั้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ (ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377) และ/หรื อ นายวิชาติ โลเกศกระวี (ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลข
4451) และ/หรื อ นางสาวศิริวรรณ สุ รเทพินทร์ (ผูส้ อบบัญชี รับอนญาตทะเบี ยนเลขที่ 4604) และ/หรื อ
นางสายฝน อินทร์ แก้ว (ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434) แห่งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ประจําปี 2557 และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับปี 2557
เป็ นจํานวนเงินรวม 1,955,000 บาท ทั้งนี้ เนื่ องจากเห็นว่า สํานักงานสอบบัญชีดงั กล่าวมีมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่เป็ นระดับสากลและเป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป และผลการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ในปี ที่ผา่ นมาก็จดั อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี นอกจากนี้ ค่าสอบบัญชีก็มีความสมเหตุสมผลโดยค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี
2557 ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2557 แต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น และกําหนดค่าสอบบัญชี
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี 2557 เป็ นจํานวนเงินรวม 1,955,000 บาท
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พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
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บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้วนั ที่ 17 มีนาคม 2557 เป็ นวันกําหนดสิ ทธิ ผถู้ ือหุ ้นที่ จะเข้าประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2557 ของบริ ษทั ฯ โดยจะปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ เพื่อรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 18 มีนาคม 2557
จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใด
ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดจัดทําหนังสื อมอบฉันทะ
ตามแบบที่กาํ หนดพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่ งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนการเข้าร่ วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายฤทธิ์ ธี ระโกเมน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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