
 

หลักเกณฑ์และขัน้ตอนส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถอืหุ้นและกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำร

เลือกตัง้เป็นกรรมกำร 

1. วัตถุประสงค์ 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือ

หุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good 

Corporate Governance) เพื่อเป็นกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั  ดงันัน้ เพื่อให้มีขัน้ตอน

และวิธีกำรพิจำรณำที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนส ำหรับผู้ ถือหุ้นในกำรเสนอ

ระเบียบวำระกำรประชมุส ำหรับกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นและกำรเสนอช่ือกรรมกำรลว่งหน้ำ  

2. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้นที่สำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถอืหุ้นประจ ำปีและเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 

2.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

2.2 มีสดัสว่นกำรถือหุ้นบริษัทขัน้ต ่ำไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยและเรียกช ำระแล้ว โดยอำจเป็นผู้

ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัก็ได้ 

3. กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 

3.1 เร่ืองที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม 

1) เร่ืองที่ขดักบักฎหมำย กฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ของหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลบริษัท 

หรือไมเ่ป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท  

2) เร่ืองที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่ม

บคุคลใดโดยเฉพำะ  

3) เร่ืองที่เป็นอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร ทัง้นี ้จะไม่จ ำกัดกำรน ำเสนอข้อแนะน ำที่เป็น

ประโยชน์จำกผู้ ถือหุ้น  

4) เร่ืองที่เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท  เว้นแต่เป็นเร่ืองที่แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงควำม

ผิดปกติ  

5) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจที่บริษัทจะด ำเนินกำรได้  



6) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเคยเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 2 ปีที่ผำ่นมำ และได้รับมติสนบัสนนุด้วย

เสียงที่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด เว้นแต่ข้อเท็จจริงในเร่ืองดงักลำ่วได้

เปลีย่นแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั  

7) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง  

8) เร่ืองอื่นที่คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นวำ่ ไมม่ีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องบรรจเุป็นวำระ  

3.2 ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำ 

1)  ผู้ ถือหุ้นจะต้องน ำสง่ “แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัประจ ำปีผู้ ถือหุ้น” พร้อมหลกัฐำนกำรถือ

ครองหุ้น อำทิ หนงัสอืรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐำนอืน่จำกบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ำกดั และหลกัฐำนกำรแสดงตนของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 กรณีบคุคลธรรมดำ – ส ำเนำเอกสำรท่ีสว่นรำชกำรออกให้ที่ยงัไมห่มดอำย ุ เช่น บตัรประจ ำตวั

ประชำชน บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร  ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง และลงช่ือรับรองส ำเนำ

ถกูต้อง  

 กรณีนิติบุคคล – ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส ำเนำ

ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมกำร) และส ำเนำเอกสำรท่ีสว่นรำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติ

บคุคล (กรรมกำร) และลงช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอระเบียบวำระกำรประชุม  ผู้ ถือหุ้นรำยแรกต้องกรอกข้อมูลใน

แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผู้ ถือหุ้นให้ครบถ้วน และส ำหรับผู้ ถือหุ้นรำยที่ 2 เป็น

ต้นไป ให้กรอกข้อมลูเฉพำะสว่นท่ี 1 ของแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผู้ ถือหุ้น และ

ลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนทกุรำย และรวบรวมแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัประจ ำปีผู้ ถือหุ้นและ

หลักฐำนกำรถือครองหุ้ นพร้อมเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ของผู้ ถือหุ้ นทุกรำย และเอกสำร

ประกอบกำรพิจำณำ โดยรวมเป็นชดุเดียวกนั  

3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำย เสนอระเบียบวำระกำรประชมุมำกกวำ่ 1 ระเบียบวำระ ผู้ ถือหุ้น

ต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผู้ ถือหุ้น  1 แบบฟอร์มต่อ 1 ระเบียบวำระ  

พร้อมลงลำยช่ือรับรองส ำเนำถกูต้องให้ครบถ้วน 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจำรณำเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้ นเสนอในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสำร

หลกัฐำนไมถ่กูต้องครบถ้วน  หรือไมส่มบรูณ์หรือไมส่ำมำรถติดตอ่ได้ 

4. กำรเสนอชื่อกรรมกำร 

4.1 คุณสมบัตขิองบุคคลเพื่อพิจำรณำเสนอชื่อเป็นกรรมกำร 



1) มีคุณสมบัติที่ไม่ขดักับ พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมำย ประกำศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือ
หน่วยงำนที่ก ำกับดแูลบริษัท หรือไม่ขดักบัวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น กำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีของบริษัท  

2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่จะด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯได้ 
3) มีควำมรับผิดชอบและมีเวลำอย่ำงเพียงพอส ำหรับกำรปฏิบตัิภำรกิจของกรรมกำรบริษัท รวมถึงสำมำรถ

เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรได้อยำ่งสม ่ำเสมอ 
4.2 ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำ 

1) ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัท ำ 1) แบบเสนอบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร และ 2) แบบข้อมูล

ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร พร้อมลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลกัฐำน และ

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบฟอร์ม 

2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัเพื่อเสนอบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร  ผู้ ถือหุ้น

รำยแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบเสนอบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรให้ครบถ้วน และ

ส ำหรับผู้ ถือหุ้ นรำยที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพำะส่วนที่ 1 ของแบบเสนอบุคคลเพื่อรับกำร

พิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนทกุรำย และรวบรวมแบบเสนอบคุคลเพื่อรับกำร

พิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร และหลกัฐำนกำรถือครองหุ้นพร้อมเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ของผู้

ถือหุ้นทกุรำย และเอกสำรประกอบกำรพิจำณำ โดยรวมเป็นชดุเดียวกนั 

3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำย เสนอบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 

1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร และแบบข้อมลูของ

บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 1 ชุด ต่อกำรเสนอบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำ

เลอืกตัง้เป็นกรรมกำร 1 คน พร้อมลงลำยช่ือรับรองส ำเนำถกูต้องให้ครบถ้วน 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจำรณำเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้ นเสนอในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสำร

หลกัฐำนไมถ่กูต้องครบถ้วน  หรือไมส่มบรูณ์หรือไมส่ำมำรถติดตอ่ได้ 

5. ช่องทำงในกำรเสนอ 

ผู้ ถือหุ้นต้องน ำสง่แบบฟอร์มพร้อมด้วยเอกสำรประกอบทัง้หมดมำที่ 

  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
  ฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท 
  1200 ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 

ภำยในเวลำ 17.00 น ของวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2560 
 


