หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนสำหรับผู้ถอื หุ้นในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรั บกำร
เลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
1. วัตถุประสงค์
บริ ษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร ซึ่งถื อเป็ นส่วนหนึ่งของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good
Corporate Governance) เพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน ดังนัน้ เพื่อให้ มีขนตอน
ั้
และวิธีกำรพิจำรณำที่ชัดเจนและโปร่ งใส บริ ษัทจึงได้ มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์และขันตอนส
้
ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรเสนอ
ระเบียบวำระกำรประชุมสำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและกำรเสนอชื่อกรรมกำรล่วงหน้ ำ
2. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้นที่สำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถอื หุ้นประจำปี และเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
2.1

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

2.2

มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นบริ ษัทขันต
้ ่ำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของหุ้นที่ออกจำหน่ำยและเรี ยกชำระแล้ ว โดยอำจเป็ นผู้
ถือหุ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยรวมกันก็ได้

2.3

ถือหุ้นบริ ษัทในสัดส่วนที่กำหนดตำม 2.2 ต่อเนื่องมำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน จนถึงวันที่เสนอเรื่ อง

3. กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม
3.1 เรื่องที่จะไม่ บรรจุเป็ นระเบียบวำระกำรประชุม
1) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมำย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงำนรำชกำร หรื อหน่วยงำนที่กำกับดูแลบริ ษัท
หรื อไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท
2) เรื่ องที่ ไม่เป็ นประโยชน์ ต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษัท หรื อ เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลใดโดยเฉพำะ
3) เรื่ องที่เป็ นอำนำจกำรบริ หำรจัดกำรของคณะกรรมกำร ทังนี
้ ้ จะไม่จำกัดกำรนำเสนอข้ อแนะนำที่เป็ น
ประโยชน์จำกผู้ถือหุ้น
4) เรื่ องที่เกี่ ยวกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นเรื่ องที่แสดงให้ เห็นอย่ำงชัดเจนถึงควำม
ผิดปกติ
5) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออำนำจที่บริษัทจะดำเนินกำรได้

6) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 2 ปี ที่ผำ่ นมำ และได้ รับมติสนับสนุนด้ วย
เสียงที่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
เว้ นแต่ข้อเท็จจริ งในเรื่ องดังกล่ำวได้
เปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
7) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง
8) เรื่ องอื่นที่คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำ ไม่มีควำมจำเป็ นที่จะต้ องบรรจุเป็ นวำระ
3.2

ขัน้ ตอนในกำรพิจำรณำ
1) ผู้ถือหุ้นจะต้ องนำส่ง “แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญประจำปี ผู้ถือหุ้น” พร้ อมหลักฐำนกำรถือ
ครองหุ้น อำทิ หนังสือรับรองจำกบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐำนอืน่ จำกบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด และหลักฐำนกำรแสดงตนของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
 กรณีบคุ คลธรรมดำ – สำเนำเอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจำตัว
ประชำชน บัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทำง และลงชื่ อรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
 กรณีนิติบุคคล – สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมกำร) และสำเนำเอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ของผู้แทนนิติ
บุคคล (กรรมกำร) และลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอระเบียบวำระกำรประชุม ผู้ถือหุ้นรำยแรกต้ องกรอกข้ อมูลใน
แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญประจำปี ผู้ถือหุ้นให้ ครบถ้ วน และสำหรับผู้ถือหุ้นรำยที่ 2 เป็ น
ต้ นไป ให้ กรอกข้ อมูลเฉพำะส่วนที่ 1 ของแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญประจำปี ผู้ถือหุ้น และ
ลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐำนทุกรำย และรวบรวมแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญประจำปี ผู้ถือหุ้นและ
หลัก ฐำนกำรถื อ ครองหุ้น พร้ อมเอกสำรประกอบเพิ่ ม เติ ม (ถ้ ำมี ) ของผู้ถื อ หุ้น ทุก รำย และเอกสำร
ประกอบกำรพิจำณำ โดยรวมเป็ นชุดเดียวกัน
3) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำย เสนอระเบียบวำระกำรประชุมมำกกว่ำ 1 ระเบียบวำระ ผู้ถือหุ้น
ต้ องกรอกแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญประจำปี ผู้ถือหุ้น 1 แบบฟอร์ มต่อ 1 ระเบียบวำระ
พร้ อมลงลำยชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องให้ ครบถ้ วน
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่พิจำรณำเรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นกรอกข้ อมูลหรื อแนบเอกสำร
หลักฐำนไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน หรื อไม่สมบูรณ์หรื อไม่สำมำรถติดต่อได้

4. กำรเสนอชื่อกรรมกำร
4.1 คุณสมบัตขิ องบุคคลเพื่อพิจำรณำเสนอชื่อเป็ นกรรมกำร

4.2

1) มีคณ
ุ สมบัติที่ไม่ขดั กับ พ.ร.บ. บริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมำย ประกำศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรื อ
หน่วยงำนที่กำกับดูแลบริ ษัท หรื อไม่ขดั กับวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีของบริ ษัท
2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่จะดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯได้
3) มีควำมรับผิดชอบและมีเวลำอย่ำงเพียงพอสำหรับกำรปฏิบตั ิภำรกิจของกรรมกำรบริ ษัท รวมถึงสำมำรถ
เข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรได้ อย่ำงสม่ำเสมอ
ขัน้ ตอนในกำรพิจำรณำ
1) ผู้ถือหุ้นจะต้ องจัดทำ 1) แบบเสนอบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร และ 2) แบบข้ อมูล
ของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อให้ เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร พร้ อมลงลำยมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐำน และ
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำมที่กำหนดไว้ ในแบบฟอร์ ม
2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลำยรำยรวมกัน เพื่อเสนอบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร ผู้ถือหุ้น
รำยแรกต้ องกรอกข้ อมูลในแบบเสนอบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรให้ ครบถ้ วน และ
สำหรั บ ผู้ถื อ หุ้น รำยที่ 2 เป็ นต้ น ไป ให้ ก รอกข้ อ มูลเฉพำะส่ว นที่ 1 ของแบบเสนอบุค คลเพื่ อ รั บ กำร
พิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐำนทุกรำย และรวบรวมแบบเสนอบุคคลเพื่อรับกำร
พิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร และหลักฐำนกำรถือครองหุ้นพร้ อมเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ำมี) ของผู้
ถือหุ้นทุกรำย และเอกสำรประกอบกำรพิจำณำ โดยรวมเป็ นชุดเดียวกัน
3) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำย เสนอบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรมำกกว่ำ
1 คน ผู้ถือหุ้นต้ องกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร และแบบข้ อมูลของ
บุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อให้ เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร 1 ชุด ต่อกำรเสนอบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำ
เลือกตังเป็
้ นกรรมกำร 1 คน พร้ อมลงลำยชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องให้ ครบถ้ วน
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่พิจำรณำเรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นกรอกข้ อมูลหรื อแนบเอกสำร
หลักฐำนไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน หรื อไม่สมบูรณ์หรื อไม่สำมำรถติดต่อได้

5. ช่ องทำงในกำรเสนอ
ผู้ถือหุ้นต้ องนำส่งแบบฟอร์ มพร้ อมด้ วยเอกสำรประกอบทังหมดมำที
้
่
บริ ษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริ ษัท
1200 ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260
ภำยในเวลำ 17.00 น ของวันที่ 31 ธันวำคม 2557

