
 

หลักเกณฑแ์ละขั้นตอนส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถอืหุ้นและกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำร

เลือกตั้งเป็นกรรมกำร 

1. วัตถุประสงค ์

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อ

หุน้ และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good 

Corporate Governance) เพื่อเป็นกำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั  ดงันัน้ เพื่อใหม้ีขัน้ตอน

และวิธีกำรพิจำรณำที่ชัดเจนและโปรง่ใส บริษัทจึงไดม้ีกำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนส ำหรบัผูถื้อหุน้ในกำรเสนอ

ระเบียบวำระกำรประชมุส ำหรบักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้และกำรเสนอช่ือกรรมกำรลว่งหนำ้  

2. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุน้ที่สำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถอืหุน้ประจ ำปีและเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 

2.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

2.2 มีสดัสว่นกำรถือหุน้บรษัิทขัน้ต ่ำไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 5 ของหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยและเรยีกช ำระแลว้ โดยอำจเป็นผู้

ถือหุน้รำยเดียวหรอืหลำยรำยรวมกนัก็ได ้

3. กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 

3.1 เร่ืองที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม 

1) เรื่องที่ขดักบักฎหมำย กฎระเบียบ หลกัเกณฑข์องหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลบริษัท 

หรอืไมเ่ป็นไปตำมวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษัิท  

2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบุคคลหรือกลุ่ม

บคุคลใดโดยเฉพำะ  

3) เรื่องที่เป็นอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร ทัง้นี ้จะไม่จ ำกัดกำรน ำเสนอขอ้แนะน ำที่เป็น

ประโยชนจ์ำกผูถื้อหุน้  

4) เรื่องที่เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท  เวน้แต่เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงควำม

ผิดปกติ  

5) เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจที่บรษัิทจะด ำเนินกำรได ้ 



6) เรือ่งที่ผูถื้อหุน้เคยเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำในรอบ 2 ปีที่ผำ่นมำ และไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ย

เสียงที่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในเรือ่งดงักลำ่วได้

เปลีย่นแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั  

7) เรือ่งที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืไมถ่กูตอ้ง  

8) เรือ่งอื่นที่คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ ไมม่ีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งบรรจเุป็นวำระ  

3.2 ขั้นตอนในกำรพิจำรณำ 

1)  ผูถื้อหุน้จะตอ้งน ำสง่ “แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้” พรอ้มหลกัฐำนกำรถือ

ครองหุน้ อำทิ หนงัสอืรบัรองจำกบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐำนอืน่จำกบรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จ ำกดั และหลกัฐำนกำรแสดงตนของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

 กรณีบคุคลธรรมดำ – ส ำเนำเอกสำรท่ีสว่นรำชกำรออกใหท้ี่ยงัไมห่มดอำย ุ เช่น บตัรประจ ำตวั

ประชำชน บัตรประจ ำตัวขำ้รำชกำร  ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง และลงช่ือรบัรองส ำเนำ

ถกูตอ้ง  

 กรณีนิติบุคคล – ส  ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส ำเนำ

ถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำร) และส ำเนำเอกสำรท่ีสว่นรำชกำรออกใหข้องผูแ้ทนนิติ

บคุคล (กรรมกำร) และลงช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

2) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกันเสนอระเบียบวำระกำรประชุม  ผูถื้อหุน้รำยแรกตอ้งกรอกขอ้มูลใน

แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ใหค้รบถว้น และส ำหรบัผูถื้อหุน้รำยที่ 2 เป็น

ตน้ไป ใหก้รอกขอ้มลูเฉพำะสว่นท่ี 1 ของแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ และ

ลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนทกุรำย และรวบรวมแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้และ

หลักฐำนกำรถือครองหุ้นพรอ้มเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ของผู้ถือหุ้นทุกรำย และเอกสำร

ประกอบกำรพิจำณำ โดยรวมเป็นชดุเดียวกนั  

3) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รำยเดียวหรอืหลำยรำย เสนอระเบียบวำระกำรประชมุมำกกวำ่ 1 ระเบียบวำระ ผูถื้อหุน้

ตอ้งกรอกแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้  1 แบบฟอรม์ต่อ 1 ระเบียบวำระ  

พรอ้มลงลำยช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้งใหค้รบถว้น 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจำรณำเรื่องท่ีผูถื้อหุ้นเสนอในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กรอกขอ้มูลหรือแนบเอกสำร

หลกัฐำนไมถ่กูตอ้งครบถว้น  หรอืไมส่มบรูณห์รอืไมส่ำมำรถติดตอ่ได  ้

4. กำรเสนอชื่อกรรมกำร 

4.1 คุณสมบัตขิองบุคคลเพื่อพิจำรณำเสนอชื่อเป็นกรรมกำร 



1) มีคุณสมบัติที่ไม่ขดักับ พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 กฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือ
หน่วยงำนที่ก ำกับดแูลบริษัท หรือไม่ขดักบัวตัถุประสงค  ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ กำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีของบรษัิท  

2) มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณท์ี่จะด ำเนินธุรกิจของบรษัิทฯได ้
3) มีควำมรบัผิดชอบและมีเวลำอย่ำงเพียงพอส ำหรบักำรปฏิบตัิภำรกิจของกรรมกำรบรษัิท รวมถึงสำมำรถ

เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรไดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ 
4.2 ขั้นตอนในกำรพิจำรณำ 

1) ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัท ำ 1) แบบเสนอบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร และ 2) แบบขอ้มูล

ของบุคคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร พรอ้มลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน และ

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำมที่ก ำหนดไวใ้นแบบฟอรม์ 

2) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเพื่อเสนอบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร  ผูถื้อหุน้

รำยแรกตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบเสนอบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรใหค้รบถว้น และ

ส ำหรบัผู้ถือหุ้นรำยที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพำะส่วนที่ 1 ของแบบเสนอบุคคลเพื่อรบักำร

พิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนทกุรำย และรวบรวมแบบเสนอบคุคลเพื่อรบักำร

พิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร และหลกัฐำนกำรถือครองหุน้พรอ้มเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถำ้มี) ของผู้

ถือหุน้ทกุรำย และเอกสำรประกอบกำรพิจำณำ โดยรวมเป็นชดุเดียวกนั 

3) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รำยเดียวหรอืหลำยรำย เสนอบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 

1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งกรอกแบบเสนอบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร และแบบขอ้มลูของ

บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 1 ชุด ต่อกำรเสนอบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำ

เลอืกตัง้เป็นกรรมกำร 1 คน พรอ้มลงลำยช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้งใหค้รบถว้น 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจำรณำเรื่องที่ผูถื้อหุ้นเสนอในกรณีที่ผูถื้อหุน้กรอกขอ้มูลหรือแนบเอกสำร

หลกัฐำนไมถ่กูตอ้งครบถว้น  หรอืไมส่มบรูณห์รอืไมส่ำมำรถติดตอ่ได  ้

5. ช่องทำงในกำรเสนอ 

ผูถื้อหุน้ตอ้งน ำสง่แบบฟอรม์พรอ้มดว้ยเอกสำรประกอบทัง้หมดมำที่ 

  บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
  ฝ่ำยเลขำนกุำรบรษัิท 
  1200 ถนนเทพรตัน แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 

ภำยในเวลำ 17.00 น ของวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2563 
 


