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ข้อบังคับ 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ 
ข้อ 17.  ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่จ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ 
2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียง
ทัง้หมดตำม (1) นัน้ ลงคะแนนให้แก่บุคคลแต่ละคนซึ่งตนประสงค์จะเลือกตัง้เป็นกรรมกำร โดยจะแบ่ง
คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร เท่ำจ ำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำมี
คะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออก
เสยีงชีข้ำด 

ข้อ 18.  ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่ง
ในสำม (1/3) เป็นอตัรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียงที่สดุกับ
สว่นหนึง่ในสำม (1/3) 

 กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลำกว่ำผู้ ใดจะ
ออก  สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหนง่นำนที่สดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่ 
 กรรมกำรผู้ออกจำกต ำแหนง่ไปนัน้อำจจะเลอืกเข้ำรับต ำแหนง่อีกก็ได้ 
 

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถอืหุ้น 
ข้อ 35. คณะกรรมกำรต้องจดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยในสี่ (4) เดือนนบัแต่

วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
กำรประชมุผู้ ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกตำมที่กลำ่วในวรรคหนึง่ ให้เรียกวำ่กำรประชมุวิสำมญั 
คณะกรรมกำรจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชมุวิสำมญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้น

นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวำ่หนึ่งในห้ำ (1/5) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวำ่ยี่สิบห้ำ (25) คน ซึ่ง
มีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ ำนวนหุ้ นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมดจะเข้ำช่ือกันท ำหนังสือขอให้
คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในกำรที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชดัเจนในหนงัสอืดงักลำ่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมกำรต้องจดัให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้นภำยในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนั
ได้รับหนงัสอืจำกผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 36. ในกำรเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมกำรจัดท ำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถำนที่ วนั เวลำ 
ระเบียบวำระกำรประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวำ่เป็นเร่ืองที่
เสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจำรณำแล้วแตก่รณี รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงักลำ่ว  และจดัสง่

เอกสำรแนบ 4 



22 
 

ให้ผู้ ถือหุ้ นและนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำเจ็ด  (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวำ่สำม  (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย  

กำรประชมุผู้ ถือหุ้นตำมที่กลำ่วในวรรคหนึง่ ให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดั
ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรจะก ำหนด 

ข้อ 37. ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็
ได้  กำรมอบฉนัทะจะต้องท ำเป็นหนงัสือตำมแบบที่นำยทะเบียนก ำหนดและลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะ โดยให้ยื่นหนงัสือ
มอบฉนัทะตอ่ประธำนกรรมกำร หรือผู้ที่ประธำนกรรมกำรก ำหนด ณ สถำนท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำประชมุ 

ข้อ 38. ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้น (ถ้ำมี) มำประชมุไมน้่อยกว่ำยี่สิบ
ห้ำ(25) คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม  (1/3) 
ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรำกฏวำ่กำรประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลำนดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัง่โมง จ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมำเข้ำ
ร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตำมที่ก ำหนดไว้ในวรรคหนึง่ หำกวำ่กำรประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพรำะผู้ ถือหุ้นร้อง
ขอ กำรประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้ำหำกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่
และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวำ่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในกำรประชมุครัง้หลงันี ้ไมบ่งัคบัวำ่จะต้อง
ครบองค์ประชมุ 

ข้อ 39. ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนของที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำน
กรรมกำร หรือมี แตไ่มส่ำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

ข้อ 40. ประธำนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มีหน้ำที่ควบคมุกำรประชุมให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัทว่ำด้วยกำร
ประชุมในกำรนีต้้องด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมล ำดบัระเบียบวำระที่ก ำหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้เปลีย่นล ำดบัระเบียบวำระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่สองในสำม (2/3) ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุ 

เมื่อที่ประชุมพิจำรณำเสร็จตำมวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม  (1/3) ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจำรณำเร่ืองอื่นนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ 

ในกรณีที่ ที่ประชมุพิจำรณำเร่ืองตำมล ำดบัระเบียบวำระไมเ่สร็จตำมวรรคหนึง่ หรือพิจำรณำเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ
ไมเ่สร็จตำมวรรคสอง แล้วแตก่รณี และจ ำเป็นต้องเลื่อนกำรพิจำรณำให้ที่ประชมุก ำหนดสถำนที่ วนั และเวลำที่จะประชุม
ครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมกำรสง่หนงัสือนดัประชุมระบสุถำนที่ วนั เวลำ และระเบียบวำระกำรประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวำ่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณำค ำบอกกลำ่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวำ่สำม  (3) วนัก่อนวนั
ประชมุด้วย  

ข้อ 41. ในกำรออกเสยีงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเท่ำจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยถือวำ่หุ้นหนึง่มีเสยีงหนึง่ ผู้
ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจำกออกเสียง
ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำร 

ข้อ 42.   เว้นแต่จะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในข้อบงัคับของบริษัทหรือกรณีอื่นตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ มติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียง
เทำ่กนัให้ประธำนในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำด 
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2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมำ
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

1. กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญัให้แก่บคุคลอื่น 
2. กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 
3. กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสญัญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงส่วนที่ส ำคญั 

กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก ำไรขำดทนุกนั 

4. กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ  และข้อบงัคบัของบริษัท 
5. กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ และกำรออกหุ้นกู้ของบริษัท 
6. กำรควบบริษัท หรือกำรเลกิบริษัท 

  




