
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2558 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

24 เมษายน 2558 



จุดรวมพล (Assembly Point) 

Outdoor Area 
(Ground floor) 

2 

24 April 2015 



เส้นทางหนีไฟ (Fire Exit) 

24 April 2015 

Outdoor Area 
(Ground floor) 

2 



นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 
ประธานกรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 



นายสมชาย หาญจติต์เกษม 
กรรมการ 

กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ
ภตัตาคารเอม็เค 

คณะกรรมการบริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 



นายอรรถพล ชดช้อย 
กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 



ดร.ขัตยิา ไกรกาญจน์ 
กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 



นายทนง โชตสิรยุทธ์ 
กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 



นายประวิทย์ ตันตวิศนิชัย 
กรรมการ 

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
และการเงนิ 

เลขานุการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 



ดร.อรรณพ ตันละมัย 
กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 



นางวไิล ฉัททนัต์รัศมี 
กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 



นายสมชาย พพิธิวิจติรกร 
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 



นายสุจนิต์ ชุมพลกาญจนา 
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 



การออกเสียงลงคะแนน 

• การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้ นมีคะแนนเสียง
เท่ากับ 1  เสียง  และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงใน
แต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั ้น จะไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณี
ผู้ รับมอบฉันทะจาก ผู้ลงทุน ต่างประเทศที่ แ ต่ งตั ้ง         
คัสโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น 

 

 



• เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้น าระบบ
บาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่ งจะช่วยให้
ขัน้ตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่าง
รวดเร็วยิ่งขึน้ โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ยกเว้นวาระที่  5 การเลือกตัง้กรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นที่ ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน 
และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนน
เสียงต่อไป ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนน
เสียงในบัตรลงคะแนน 

การออกเสียงลงคะแนน (ต่อ) 



• ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระ ยกเว้นวาระที่   5 การ
เลือกตัง้กรรมการ  บริษัทจะเก็บเฉพาะผู้ที่ลงคะแนน
เสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วจึงน าไปหักออก
จากจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมด 

• ส าหรับวาระที่ 5 การเลือกตัง้กรรมการ จะด าเนินไปเป็น
รายบุคคล ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งมอบบัตร
ลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนน
เสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบตัรลงคะแนน จะถือว่าเหน็ด้วย 

การออกเสียงลงคะแนน (ต่อ) 



• ผู้มาประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือ
มอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า
แล้วไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก เน่ืองจากบริษัทฯได้บันทกึ
คะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นก าหนดไว้แล้ว 

• มตขิองที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่
เร่ืองที่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น 

การออกเสียงลงคะแนน (ต่อ) 



พจิารณารับรองรายงาน 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2557  

วาระที่ 1 



รับทราบรายงานประจ าปี 2557 
ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

วาระที่ 2 
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รายได้รวม 

ล้านบาท 

ก าไรสุทธิ 

ล้านบาท 



เอม็เค สุกี ้ 29 สาขา 

ยาโยอ ิ 17 สาขา 

มิยาซาก ิ 8 สาขา 

เลอ สยาม 1 สาขา 

รวมสาขาเปิดใหม่ทัง้หมด 55 สาขา 

จ านวนสาขาเปิดใหม่ในปี 2557 



จ านวนสาขาทัง้หมด 

ร้านเอ็มเค 407 สาขา 
ร้านยาโยอ ิ129 สาขา 
ร้านมิยาซากิ 13 สาขา 
ร้านอาหารอื่นๆ 8 สาขา 

Japan 

ร้านเอ็มเค สุกี ้31 สาขา 

ญ่ีปุ่น 

Japan 

ร้านเอม็เค สุกี ้2 สาขา 
ร้านยาโยอ ิ6 สาขา 

สิงคโปร์ 

Japan 

ร้านเอม็เค สุกี ้3 สาขา 

เวียดนาม 

ร้านเอม็เค สุกี ้1 สาขา 

อนิโดนีเซีย 

557 สาขา 

สาขาทัง้หมด 600 สาขา 



รางวัลแห่งความภาคภมูใิจ 

“บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2557” 
(Best Public Company of the Year 2014)  

กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
จาก วารสารการเงนิการธนาคาร 

“แบรนด์ทรงพลังที่สุดในประเทศไทยปี 2557” 
(The Most Powerful Brand of Thailand 2014) 

ประเภทร้านอาหารที่มีสาขา 
จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ  
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

วาระที่ 3 



2557 2556 

สินทรัพย์ 14,903 15,006 

หนีส้ิน   2,222   2,482 

รายได้จากการขาย 14,637 13,969 

รายได้รวม 15,105 14,240 

ก าไรส าหรับปี  2,042  2,039 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)   2.25   2.57 

งบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2557 
(หน่วย: ล้านบาท) 



พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไร 
และการจ่ายเงนิปันผล 

ประจ าปี 2557 

วาระที่ 4 



นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ก าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุน
ส ารองตามกฎหมาย โดยพจิารณาจากงบการเงนิรวมเป็นส าคัญ  
 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ในอัตราที่ น้อยกว่าอัตราที่ก าหนดข้างต้น หรือ งดจ่ายเงินปันผล 
โดยขึน้อยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน 
สภาพคล่องของบริษัทฯและบริษัทย่อย และความจ าเป็นในการใช้
เป็นเงนิทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย 

 



รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 

ปี 2557 ปี 2556 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 2,042 2,039 

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 907.08 905.85 

เงนิปันผล (บาท/หุ้น) 1.80 1.60 

   เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.80 - 

   เงนิปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 1.00 1.60 

เงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 1,632 1,449 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล 80% 71% 



ก าหนดการจ่ายเงนิปันผล 

วันที่ 30 เมษายน 2558  ขึน้เคร่ืองหมาย XD 
 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558  ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ
 เงนิปันผล (Record Date)  

  

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558  ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อ
รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ
เงนิปันผล 

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2558  จ่ายเงนิปันผล 



พจิารณาเลือกตัง้กรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบก าหนด 
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วาระที่ 5 



1. นายอรรณพ ตันละมัย กรรมการอสิระ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางวิไล ฉัททนัต์รัศมี กรรมการอสิระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

3. นายสมชาย พพิธิวิจิตรกร กรรมการ 

บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 



ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

อายุ 64 ปี 

 

 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri 

 ปริญญาเอก Engineering Management, University of Missouri 

 DCP 154/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  

นายอรรณพ ตันละมัย 



ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 

  

อายุ 61 ปี 

 

 

 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโทบญัชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 DCP 13/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  

 

  

นางวไิล ฉัททนัต์รัศมี 



ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 

 

อายุ 76 ปี 

 

 

 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโทบริหารธุรกจิ (MBA), Michigan State University 

   

นายสมชาย พพิธิวิจติรกร 



พจิารณาอนุมัตกิารก าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

วาระที่ 6 



การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

หมายเหตุ:  กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 

ต าแหน่ง ปี 2557 ปี 2556 เปล่ียนแปลง 

ประธานกรรมการ 843,750 750,000 93,750 

กรรมการ 562,500 500,000 62,500 

เงนิโบนัสกรรมการ 

ต าแหน่ง ปี 2558 ปี 2557 เปล่ียนแปลง 

ประธานกรรมการ 37,500 37,500 - 

กรรมการ 25,000 25,000 - 

ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน 

ต าแหน่ง ปี 2558 ปี 2557 เปล่ียนแปลง 

ประธานกรรมการ 22,500 22,500 - 

กรรมการ 15,000 15,000 - 

ค่าเบีย้ประชุมที่จ่ายเป็นรายครัง้ต่อการประชุมส าหรับคณะกรรมการชุดย่อย 



พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 
และก าหนดค่าสอบบัญชี 

ส าหรับปี 2558 

วาระที่ 7 



การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 

 นางสาวกมลทพิย์ เลิศวทิย์วรเทพ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 

 นายวชิาต ิโลเกศกระวี                ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 

 นางสาวศิริวรรณ สุรเทพนิทร์       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 

 นางสายฝน อินทร์แก้ว                ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 

 
แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

 



การก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2558 

บริษัท ปี 2558 ปี 2557 เปล่ียนแปลง 

บมจ. เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 1,680,000 1,400,000 280,000 

บจ. เอม็ เค อนิเตอร์ฟู้ด 480,000 440,000 40,000 

บจ. เอม็เค เซอร์วสิ เทรนน่ิง เซน็เตอร์  135,000 115,000 20,000 

รวม 2,295,000 1,955,000 340,000 



พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ 

วาระที่ 8 




