เอกสารแนบ 4

ข้ อบังคับ
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
ข้ อ 17. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุน้ ที่ตนถือ
2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงทั้งหมดตาม (1) นั้น
ลงคะแนนให้แก่บุคคลแต่ละคนซึ่ งตนประสงค์จะเลือกตั้งเป็ นกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู้ ดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้ อ 18. ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่ งในสาม
(1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่ งใน
สาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก
ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดื อนนับแต่วนั
สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากตามที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมีหุน้ นับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คน ซึ่ งมีหุน้ นับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าว
ด้วย ในกรณี เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้ อ 36. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู้ ือหุ น้ และ
นายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม
(3) วันก่อนวันประชุมด้วย
การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นตามที่ กล่าวในวรรคหนึ่ ง ให้จดั ขึ้น ณ ท้องที่ อนั เป็ นที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัด
ใกล้เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
ข้ อ 37. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนก็ได้
การมอบฉันทะจะต้องทําเป็ นหนังสื อตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ โดยให้ยนื่ หนังสื อมอบ
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ฉันทะต่อประธานกรรมการ หรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
ข้ อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต้องมีผถู้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า
(25) คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัง่ โมง จํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าหากประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
ข้ อ 39. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมี
แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 40. ประธานในที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น มี หน้าที่ ควบคุ มการประชุ มให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ว่าด้วยการ
ประชุมในการนี้ ตอ้ งดําเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมี
มติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่ งแล้ว ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจํานวน
หุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณี ที่ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลําดับระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่ ง หรื อพิจารณาเรื่ องที่ผถู้ ือหุ ้นเสนอไม่
เสร็ จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจําเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้ง
ต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้ อ 41. ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผถู้ ือหุ ้นมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ ้นที่ถือโดยถือว่าหุ ้นหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ ง ผูถ้ ือ
หุน้ คนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ น้ คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากออกเสี ยงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการ
ข้ อ 42. เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายกําหนดไว้ มติที่ประชุมผู้
ถือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
1. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
2. การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
3. การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่ สําคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
4. การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับของบริ ษทั
5. การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
6. การควบบริ ษทั หรื อการเลิกบริ ษทั
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