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ข้อบังคับ 
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

ส่วนทีเกียวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 
หมวดท ี3 คณะกรรมการ 

ข้อ 17.  ให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตงักรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี 
1) ผู้ ถือหุ้นคนหนงึมีคะแนนเสยีงเทา่จํานวนหุ้นทีตนถือ 
2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมดตาม (1) เลือกตงับุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ ในกรณีทีเลือกตงับุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียง
ทงัหมดตาม (1) นนั ลงคะแนนให้แก่บุคคลแต่ละคนซึงตนประสงค์จะเลือกตงัเป็นกรรมการ โดยจะแบ่ง
คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3) บุคคลซึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตังเป็นกรรมการ เท่าจํานวน
กรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซึงได้รับการเลือกตงัในลําดบัถัดลงมามี
คะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตงัในครังนนัให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออก
เสยีงชีขาด 

ข้อ 18.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึง
ในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีสดุกับ
สว่นหนงึในสาม (1/3) 

 กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนนั ให้จบัสลากว่าผู้ ใดจะ
ออก  สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการทีอยูใ่นตําแหนง่นานทีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 
 กรรมการผู้ออกจากตําแหนง่ไปนนัอาจจะเลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ 
 
หมวดท ี4 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี (4) เดือนนบัแต่
วนัสนิสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอืนนอกจากตามทีกลา่วในวรรคหนงึ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นซงึมีหุ้น

นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนงึในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้ทงัหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายีสิบห้า (25) คน ซึง
มีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้ นทีจําหน่ายได้ทังหมดจะเข้าชือกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการทีขอให้เ รียกประชุมไว้ให้
ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีคณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึง (1) เดือนนบัแต่วนั
ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนนั ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเรืองทีจะเสนอตอ่ทีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเรืองที
เสนอเพือทราบ เพืออนมุตัิ หรือเพือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทงัความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดงักลา่ว  และจดัสง่

เอกสารแนบ 4 
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ให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม  (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย  

การประชมุผู้ ถือหุ้นตามทีกลา่วในวรรคหนงึ ให้จดัขนึ ณ ท้องทีอนัเป็นทีตงัสํานกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดั
ใกล้เคียง หรือ ณ ทีอืนใดตามทีคณะกรรมการจะกําหนด 

ข้อ 37. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้บคุคลอืนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็
ได้  การมอบฉนัทะจะต้องทําเป็นหนงัสอืตามแบบทีนายทะเบียนกําหนดและลงลายมือชือผู้มอบฉนัทะ โดยให้ยืนหนงัสือ
มอบฉนัทะตอ่ประธานกรรมการ หรือผู้ทีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานทีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบ
ห้า(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ ถือหุ้นทงัหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม (1/3) 
ของจํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้ทงัหมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีทีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครังใด เมือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนงึ (1) ชงัโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึงมาเข้า
ร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามทีกําหนดไว้ในวรรคหนงึ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนนัได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้อง
ขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าหากประชุมผู้ ถือหุ้นนนัมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม ่
และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครังหลงันี ไมบ่งัคบัวา่จะต้อง
ครบองค์ประชมุ 

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของทีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมี แตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนงึเป็นประธานในทีประชมุ 

ข้อ 40. ประธานในทีประชุมผู้ ถือหุ้น มีหน้าทีควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทวา่ด้วยการ
ประชมุในการนีต้องดําเนินการประชมุให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระทีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ทีประชุม
จะมีมติให้เปลยีนลาํดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุ 

เมือทีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึงแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม  (1/3) ของ
จํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้ทงัหมด จะขอให้ทีประชมุพิจารณาเรืองอืนนอกจากทีกําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ 

ในกรณีที ทีประชมุพิจารณาเรืองตามลาํดบัระเบียบวาระไมเ่สร็จตามวรรคหนงึ หรือพิจารณาเรืองทีผู้ ถือหุ้นเสนอ
ไมเ่สร็จตามวรรคสอง แล้วแตก่รณี และจําเป็นต้องเลอืนการพิจารณาให้ทีประชมุกําหนดสถานที วนั และเวลาทีจะประชุม
ครังต่อไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชุมระบสุถานที วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทงันใีห้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม  (3) วนัก่อนวนั
ประชมุด้วย  

ข้อ 41. ในการออกเสยีงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่จํานวนหุ้นทีถือโดยถือว่าหุ้นหนึงมี เสียงหนึง ผู้
ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนนัไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั นอกจากออกเสียง
ลงคะแนนเลอืกตงักรรมการ 

ข้อ 42.   เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอืนในข้อบังคบัของบริษัทหรือกรณีอืนตามทีกฎหมายกําหนดไว้ มติที
ประชมุผู้ ถือหุ้นนนัให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี 

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนัให้ประธานในทีประชมุออกเสยีงเพิมขนึอีกเสยีงหนงึเป็นเสยีงชีขาด 
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2) ในกรณีดงัต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้น ซึงมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททงัหมดหรือบางสว่นทีสาํคญัให้แก่บคุคลอืน 
2. การซอืหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
3. การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททงัหมดหรือบางสว่นทีสําคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

4. การแก้ไขเพิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ  และข้อบงัคบัของบริษัท 
5. การเพิมทนุ การลดทนุ และการออกหุ้นกู้ของบริษัท 
6. การควบบริษัท หรือการเลกิบริษัท 

  


