หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
1. วัตถุประสงค์
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอระเบียบวำระกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของกำรกำกับดูแล
กิจกำรทีด่ ี (Good Corporate Governance) เพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน
ดังนัน้ เพื่อให้มขี นั ้ ตอนและวิธกี ำรพิจำรณำทีช่ ดั เจนและโปร่งใส บริษทั จึงได้มกี ำรกำหนดหลักเกณฑ์และขัน้ ตอน
สำหรับผูถ้ อื หุน้ ในกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ และกำรเสนอชื่อกรรมกำร
ล่วงหน้ำ
2. คุณสมบัติของผูถ้ ือหุ้นที่สำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
2.1 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
2.2 มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นบริษัทขัน้ ต่ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท
โดยอำจเป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันก็ได้
3. กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม
3.1 เรือ่ งที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวำระกำรประชุม
1) เรื่องทีข่ ดั กับกฎหมำย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่ วยงำนทีก่ ำกับดูแลบริษทั
หรือไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องบริษทั
2) เรื่องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนของบริษัท หรือ เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใดโดยเฉพำะ
3) เรื่องที่เป็ นอำนำจกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร ทัง้ นี้ จะไม่จำกัดกำรนำเสนอข้อแนะนำที่เป็ น
ประโยชน์จำกผูถ้ อื หุน้
4) เรื่องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท เว้น แต่ เป็ นเรื่องที่แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงควำม
ผิดปกติ
5) เรื่องทีอ่ ยู่นอกเหนืออำนำจทีบ่ ริษทั จะดำเนินกำรได้
6) เรื่องที่ผถู้ ือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 2 ปี ท่ผี ่ำนมำ และได้รบั มติสนับสนุ น
ด้ว ยเสีย งที่น้ อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้น ที่มีสิท ธิออกเสียงทัง้ หมด เว้น แต่ ข้อ เท็จ จริงในเรื่อ ง
ดังกล่ำวได้เปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
7) เรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
8) เรื่องอื่นทีค่ ณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ไม่มคี วำมจำเป็ นทีจ่ ะต้องบรรจุเป็ นวำระ

3.2 ขัน้ ตอนในกำรพิ จำรณำ
1) ผูถ้ อื หุน้ จะต้องนำส่ง “แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญประจำปี ผถู้ อื หุน้ ” พร้อมหลักฐำนกำรถือ
ครองหุน้ อำทิ หนังสือรับรองจำกบริษทั หลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่นจำกบริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด และหลักฐำนกำรแสดงตนของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
 กรณี บุค คลธรรมดำ – สำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ท่ียงั ไม่ห มดอำยุ เช่น บัต รประจำตัว
ประชำชน บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง และลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
 กรณีนิตบิ ุคคล – สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองสำเนำถูกต้อง
โดยผู้แ ทนนิ ติบุ ค คล (กรรมกำร) และสำเนำเอกสำรที่ส่ว นรำชกำรออกให้ข องผู้แ ทนนิ ติบุ ค คล
(กรรมกำร) และลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
2) ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอระเบียบวำระกำรประชุม ผู้ถือหุ้นรำยแรกต้องกรอกข้อมูลใน
แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญประจำปี ผถู้ อื หุน้ ให้ครบถ้วน และสำหรับผู้ถอื หุน้ รำยที่ 2 เป็ น
ต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพำะส่วนที่ 1 ของแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญประจำปี ผถู้ อื หุน้ และ
ลงชื่อไว้เป็ นหลักฐำนทุกรำย และรวบรวมแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญประจำปี ผถู้ อื หุน้ และ
หลัก ฐำนกำรถือ ครองหุ้น พร้อ มเอกสำรประกอบเพิ่ม เติม (ถ้ ำ มี) ของผู้ถือ หุ้น ทุ ก รำย และเอกสำร
ประกอบกำรพิจำณำ โดยรวมเป็ นชุดเดียวกัน
3) ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ รำยเดียวหรือหลำยรำย เสนอระเบียบวำระกำรประชุมมำกกว่ำ 1 ระเบียบวำระ ผูถ้ ือ
หุน้ ต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญประจำปี ผถู้ อื หุน้ 1 แบบฟอร์มต่อ 1 ระเบียบวำระ
พร้อมลงลำยชื่อรับรองสำเนำถูกต้องให้ครบถ้วน
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่พจิ ำรณำเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ กรอกข้อมูลหรือแนบเอกสำร
หลักฐำนไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์หรือไม่สำมำรถติดต่อได้
4. กำรเสนอชื่อกรรมกำร
4.1 คุณสมบัติของบุคคลเพื่อพิจำรณำเสนอชื่อเป็ นกรรมกำร
1) มีคุณสมบัติท่ไี ม่ขดั กับ พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระรำชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่ วยงำนรำชกำร หรือ
หน่ วยงำนทีก่ ำกับดูแลบริษทั หรือไม่ขดั กับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้น กำรกำกับดูแล
กิจกำรทีด่ ขี องบริษทั
2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทจ่ี ะดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ได้
3) มีควำมรับผิดชอบและมีเวลำอย่ำงเพียงพอสำหรับกำรปฏิบตั ภิ ำรกิจของกรรมกำรบริษทั รวมถึงสำมำรถ
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรได้อย่ำงสม่ำเสมอ
4.2 ขัน้ ตอนในกำรพิ จำรณำ
1) ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำ 1) แบบเสนอบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร และ 2) หนังสือ
ยินยอมให้เสนอชื่อ และรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้ำเป็ นกรรมกำร พร้อมลงลำยมือชื่อไว้เป็ น
หลักฐำน และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำมทีก่ ำหนดไว้ในแบบฟอร์ม
2) ในกรณีทผ่ี ู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเพื่อเสนอบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร ผูถ้ ือหุ้น
รำยแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรให้ครบถ้วน และ

สำหรับ ผู้ถือ หุ้น รำยที่ 2 เป็ น ต้น ไป ให้ก รอกข้อมูลเฉพำะส่วนที่ 1 ของแบบเสนอบุ ค คลเพื่อ รับ กำร
พิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐำนทุกรำย และรวบรวมแบบเสนอบุคคลเพื่อรับ
กำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร และหลักฐำนกำรถือครองหุ้นพร้อมเอกสำรประกอบเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรำย และเอกสำรประกอบกำรพิจำณำ โดยรวมเป็ นชุดเดียวกัน
3) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ รำยเดียวหรือหลำยรำย เสนอบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรมำกกว่ำ
1 คน ผูถ้ อื หุน้ ต้องกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร และหนังสือยินยอม
ให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้ำเป็ นกรรมกำร 1 ชุด ต่อกำรเสนอบุคคลเพื่อรับกำร
พิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร 1 คน พร้อมลงลำยชื่อรับรองสำเนำถูกต้องให้ครบถ้วน
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่พจิ ำรณำเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ กรอกข้อมูลหรือแนบเอกสำร
หลักฐำนไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์หรือไม่สำมำรถติดต่อได้
5. ช่องทำงในกำรเสนอ
ผูถ้ อื หุน้ ต้องนำส่งแบบฟอร์มพร้อมด้วยเอกสำรประกอบทัง้ หมดมำที่
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริษทั
1200 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260
ภำยในเวลำ 17.00 น ของวันที่ 30 ธันวำคม 2565

