
 

หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนส ำหรบัผู้ถือหุ้นในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรเสนอช่ือ

บคุคลเพ่ือเข้ำรบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 

1. วตัถปุระสงค ์

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอระเบยีบวำระกำรประชุม

สำมญัผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรก ำกบัดูแล

กจิกำรทีด่ ี(Good Corporate Governance) เพื่อเป็นกำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทยีมกนั  

ดงันัน้ เพื่อใหม้ขี ัน้ตอนและวธิกีำรพจิำรณำทีช่ดัเจนและโปร่งใส บรษิทัจงึไดม้กีำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอน

ส ำหรบัผูถ้อืหุน้ในกำรเสนอระเบยีบวำระกำรประชุมส ำหรบักำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้และกำรเสนอชื่อกรรมกำร

ล่วงหน้ำ  

2. คณุสมบติัของผูถื้อหุ้นท่ีสำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปีและเสนอ

ช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 

2.1 เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

2.2 มสีดัส่วนกำรถือหุ้นบรษิัทขัน้ต ่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท 

โดยอำจเป็นผูถ้อืหุน้รำยเดยีวหรอืหลำยรำยรวมกนักไ็ด้ 

3. กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 

3.1 เรือ่งท่ีจะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชมุ 

1) เรื่องทีข่ดักบักฎหมำย กฎระเบยีบ หลกัเกณฑข์องหน่วยงำนรำชกำร หรอืหน่วยงำนทีก่ ำกบัดแูลบรษิทั 

หรอืไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั  

2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัท หรอืเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรอืกลุ่ม

บุคคลใดโดยเฉพำะ  

3) เรื่องที่เป็นอ ำนำจกำรบรหิำรจดักำรของคณะกรรมกำร ทัง้นี้ จะไม่จ ำกดักำรน ำเสนอขอ้แนะน ำที่เป็น

ประโยชน์จำกผูถ้อืหุน้  

4) เรื่องที่เกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกจิปกติของบรษิัท  เว้นแต่เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นอย่ำงชดัเจนถึงควำม

ผดิปกต ิ 

5) เรื่องทีอ่ยู่นอกเหนืออ ำนำจทีบ่รษิทัจะด ำเนินกำรได ้ 

6) เรื่องที่ผูถ้ือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิำรณำในรอบ  2 ปีที่ผ่ำนมำ และได้รบัมติสนับสนุน

ด้วยเสยีงที่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด เว้นแต่ข้อเท็จจริงในเรื่อง

ดงักล่ำวไดเ้ปลีย่นแปลงอย่ำงมนียัส ำคญั  

7) เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง  

8) เรื่องอื่นทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำแลว้เหน็ว่ำ ไมม่คีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งบรรจุเป็นวำระ  

 

 



3.2 ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำ 

1) ผูถ้อืหุน้จะตอ้งน ำสง่ “แบบเสนอระเบยีบวำระกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้” พรอ้มหลกัฐำนกำรถอื

ครองหุน้ อำท ิหนงัสอืรบัรองจำกบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐำนอื่นจำกบรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จ ำกดั และหลกัฐำนกำรแสดงตนของผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

 กรณีบุคคลธรรมดำ – ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ที่ยงัไม่หมดอำยุ เช่น บตัรประจ ำตัว

ประชำชน บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร  ใบขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดนิทำง และลงชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  

 กรณีนิตบิุคคล – ส ำเนำหนังสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รบัรองส ำเนำถูกต้อง

โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมกำร) และส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมกำร) และลงชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอระเบียบวำระกำรประชุม ผู้ถือหุ้นรำยแรกต้องกรอกขอ้มูลใน

แบบเสนอระเบยีบวำระกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้ใหค้รบถ้วน และส ำหรบัผู้ถอืหุน้รำยที ่2 เป็น

ตน้ไป ใหก้รอกขอ้มูลเฉพำะสว่นที ่1 ของแบบเสนอระเบยีบวำระกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้ และ

ลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำนทุกรำย และรวบรวมแบบเสนอระเบยีบวำระกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้และ

หลักฐำนกำรถือครองหุ้นพร้อมเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ของผู้ถือหุ้นทุกรำย และเอกสำร

ประกอบกำรพจิำณำ โดยรวมเป็นชุดเดยีวกนั  

3) ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้รำยเดยีวหรอืหลำยรำย เสนอระเบยีบวำระกำรประชุมมำกกว่ำ 1 ระเบยีบวำระ ผูถ้ือ

หุน้ตอ้งกรอกแบบเสนอระเบยีบวำระกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้ 1 แบบฟอรม์ต่อ 1 ระเบยีบวำระ  

พรอ้มลงลำยชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งใหค้รบถว้น 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่พจิำรณำเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้กรอกขอ้มลูหรอืแนบเอกสำร

หลกัฐำนไม่ถูกตอ้งครบถว้น หรอืไม่สมบรูณ์หรอืไม่สำมำรถตดิต่อได้ 

4. กำรเสนอช่ือกรรมกำร 

4.1 คณุสมบติัของบุคคลเพื่อพิจำรณำเสนอช่ือเป็นกรรมกำร 

1) มคีุณสมบตัิที่ไม่ขดักบั พ.ร.บ. บรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 พระรำชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 กฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรอื
หน่วยงำนทีก่ ำกบัดูแลบรษิทั หรอืไม่ขดักบัวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น กำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่ขีองบรษิทั  

2) มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ได ้
3) มคีวำมรบัผดิชอบและมเีวลำอย่ำงเพยีงพอส ำหรบักำรปฏบิตัภิำรกจิของกรรมกำรบรษิทั รวมถงึสำมำรถ

เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ 
4.2 ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำ 

1) ผู้ถือหุ้นจะต้องจดัท ำ 1) แบบเสนอบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร และ 2) หนังสอื

ยินยอมให้เสนอชื่อและรบัรองคุณสมบตัิของผู้ถูกเสนอเข้ำเป็นกรรมกำร พร้อมลงลำยมือชื่อไว้เป็น

หลกัฐำน และเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำตำมทีก่ ำหนดไวใ้นแบบฟอรม์ 

2) ในกรณีทีผู่้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัเพื่อเสนอบุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร ผูถ้ือหุ้น

รำยแรกต้องกรอกขอ้มูลในแบบเสนอบุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรให้ครบถ้วน และ



ส ำหรบัผู้ถือหุ้นรำยที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพำะส่วนที่ 1 ของแบบเสนอบุคคลเพื่อรบักำร

พจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร และลงชื่อไว้เป็นหลกัฐำนทุกรำย และรวบรวมแบบเสนอบุคคลเพื่อรบั

กำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร และหลกัฐำนกำรถอืครองหุ้นพรอ้มเอกสำรประกอบเพิม่เตมิ (ถ้ำม)ี 

ของผูถ้อืหุน้ทุกรำย และเอกสำรประกอบกำรพจิำณำ โดยรวมเป็นชุดเดยีวกนั 

3) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รำยเดยีวหรอืหลำยรำย เสนอบุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 

1 คน ผูถ้อืหุน้ต้องกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร และหนงัสอืยนิยอม

ให้เสนอชื่อและรบัรองคุณสมบตัิของผู้ถูกเสนอเขำ้เป็นกรรมกำร 1 ชุด ต่อกำรเสนอบุคคลเพื่อรบักำร

พจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร 1 คน พรอ้มลงลำยชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งใหค้รบถว้น 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่พจิำรณำเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้กรอกขอ้มลูหรอืแนบเอกสำร

หลกัฐำนไม่ถูกตอ้งครบถว้น หรอืไม่สมบรูณ์หรอืไม่สำมำรถตดิต่อได ้

5. ช่องทำงในกำรเสนอ 

ผูถ้อืหุน้ตอ้งน ำสง่แบบฟอรม์พรอ้มดว้ยเอกสำรประกอบทัง้หมดมำที่ 

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ฝ่ำยเลขำนุกำรบรษิทั 
1200 ถนนเทพรตัน แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 

ภำยในเวลำ 17.00 น ของวนัที ่30 ธนัวำคม 2565 
 


