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ข้อบังคับ 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ 
ขอ้ 17. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทัง้หมด
ตาม (1) นัน้ ลงคะแนนใหแ้ก่บคุคลแตล่ะคนซึง่ตนประสงคจ์ะเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสยีง
ใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เทา่จ านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 18. ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหนง่อยา่งนอ้ยจ านวนหนึ่งใน
สาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่น
หนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้ับสลากว่าผูใ้ดจะ
ออก  สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ 
 กรรมการผูอ้อกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหนง่อีกก็ได  ้
 

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถอืหุ้น 
ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดือนนบัแตว่นั

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท 
การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากตามที่กลา่วในวรรคหนึง่ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั 
คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร  
ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะ

เขา้ช่ือกันท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและ

เหตผุลในการท่ีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผู้

ถือหุน้ภายในสีส่บิหา้วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ช่ือกนั

หรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้  (45) วนันบัแต่วนัครบ

ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนีใ้หถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษั ทตอ้ง

รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

เอกสารแนบ 3 
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ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้ครัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มารว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 38 ผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้ตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่าย
ที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

ขอ้ 36. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเรือ่งที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว  และจดัสง่
ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด  (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสอืพิมพไ์มน่อ้ยกวา่สาม  (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย  

การประชุมผูถื้อหุน้ตามที่กลา่วในวรรคหนึง่ ใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัทหรอืจงัหวดั
ใกลเ้คียง หรอื ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 37. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้ 
การมอบฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสอืตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ โดยใหย้ื่นหนงัสือมอบ
ฉนัทะตอ่ประธานกรรมการ หรอืผูท้ี่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

ขอ้ 38. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้
(25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ่ งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึง่ (1) ชั่งโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้
รว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้ง
ขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้หากประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม ่
และใหส้ง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไม่บงัคบัวา่จะตอ้ง
ครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรอืไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการ หรอื
มี แตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึง่มาประชมุเลอืกผูถื้อหุน้คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 40. ประธานในที่ประชุมผูถื้อหุน้ มีหนา้ที่ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทว่าดว้ยการ
ประชุมในการนีต้อ้งด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ เวน้แต่ที่ประชมุ
จะมีมติใหเ้ปลีย่นล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม  (1/3) ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรือ่งอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ 

ในกรณีที่ ที่ประชมุพิจารณาเรือ่งตามล าดบัระเบียบวาระไมเ่สรจ็ตามวรรคหนึง่ หรอืพิจารณาเรือ่งที่ผูถื้อหุน้เสนอ
ไมเ่สรจ็ตามวรรคสอง แลว้แตก่รณี และจ าเป็นตอ้งเลือ่นการพิจารณาใหท้ี่ประชมุก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุม
ครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชุมระบสุถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่
นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนั
ประชมุดว้ย  
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ขอ้ 41. ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุน้ท่ีถือโดยถือวา่หุน้หนึง่มีเสยีงหนึง่ ผูถื้อ
หุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากออก เสียง
ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

ขอ้ 42. เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บังคับของบริษัทหรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายก าหนดไว ้มติที่
ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสยีง
เทา่กนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

1. การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
2. การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
3. การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

4. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ  และขอ้บงัคบัของบรษัิท 
5. การเพิ่มทนุ การลดทนุ และการออกหุน้กูข้องบรษัิท 
6. การควบบรษัิท หรอืการเลกิบรษัิท 

  


