แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………...………………นามสกุล…………………………………………………
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดย ณ วันที…
่ …………………………………………
ถือหุน้ สามัญจานวน…………………………หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ…………..……ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
อยู่บา้ นเลขที…
่ ..……………….………ถนน…………………………………ตาบล/แขวง………………………………...
อาเภอ/เขต………………………………จังหวัด…………………………หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ………………………
หมายเลขโทรศัพท์ทบ่ี า้ น/ทีท่ างาน……………………………….……อีเมล์ (ถ้ามี)……………….……………………....
ส่วนที่ 2
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้
ความยินยอมแล้ว รายละเอียดเพิม่ เติมตามเอกสารแนบ “หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัตขิ องผูถ้ ูกเสนอ
เข้าเป็ นกรรมการ”
ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือครองหุ้น และเอกสารประกอบทัง้ หมดถูกต้องทุกประการ
รวมถึงข้าพเจ้า (ทุกคน) ขอรับรองว่าข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครองหุน้ (รวมกัน) เกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิ
ออกเสีย งทัง้ หมด ซึ่งเป็ นไปตามที่ม าตรา 89/28 แห่ งพระราชบัญ ญัติห ลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535
(รวมถึงฉบับแก้ไข) กาหนด จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน

ลงชื่อ...............................................…………. ผูถ้ อื หุน้
(……………………………….…………….)
วันที่ ...…….. เดือน ………............ พ.ศ..……......

หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ต้องแนบหลักฐานการถือครองหุน้ อาทิ หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษทั ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณี
เป็ นชาวต่างชาติ) และรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล จะต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลทีล่ งนามโดยกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ อี านาจลง
นาม พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
4. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ หลายรายรวมกันเพื่อเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายแรกต้อง
กรอกข้อมูลในแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการให้ครบถ้วน และสาหรับผูถ้ อื หุน้ รายที่ 2
เป็ นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ 1 ของแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และลง
ชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย และรวบรวมแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และหลักฐาน
การถือครองหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจาณา
โดยรวมเป็ นชุดเดียวกัน
5. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายราย เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้
ถือหุน้ ต้องกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และแบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ ด้รบั การ
เสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ 1 ชุด ต่อการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ 1 คน
พร้อมลงลายชื่อรับรองสาเนาถูกต้องให้ครบถ้วน
6. ในกรณีท่ผี ู้ถอื หุ้นมีการเปลีย่ นคานาหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล ผู้ถอื หุ้นจะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนดังกล่าว
และรับรองสาเนาถูกต้อง
7. แนบเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) และรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
8. เอกสารต้นฉบับต้องส่งมาให้ถงึ บริษทั ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 30 ธันวาคม 2565

หนังสือยิ นยอมให้ เสนอชื่ อและรับรองคุณสมบัติของผูถ้ กู เสนอเข้าเป็ นกรรมการ
บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………นามสกุล……………………………………………...
สัญชาติ……….…………….............………………….วัน/เดือน/ปี เกิด………….………………………..………………
เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง………….......………………….……………อายุ…………..…………...ปี
อยู่บา้ นเลขที…
่ ..…………..……ถนน………………………………………ตาบล/แขวง….……………….……………...
อาเภอ/เขต………………………………จังหวัด…………………………หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ………………………
หมายเลขโทรศัพท์ทบ่ี า้ น/ทีท่ างาน……………………………….……อีเมล์ (ถ้ามี)……………….……………………....
ประวัตกิ ารศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา

สถาบันการศึกษา

ประสบการณ์ทางาน
ตาแหน่ง

สาขาวิชา

สถานทีท่ างาน

ข้อมูลการฝึกอบรม
ชื่อหลักสูตร

สถาบันทีจ่ ดั อบรม

ปี ทจ่ี บการศึกษา

ปี ทท่ี างาน

ปี ทเ่ี ข้ารับการฝึกอบรม

สัดส่วนการถือครองหุน้ ของบริษทั
บุคคล
1. 1. ผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อ
2. 2. คู่สมรสของผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อ……………………………………………
3. 3. บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อ
4. 1) ………………………………………………………………..……………
5. 2) ………………………………………………………………………..…...
4. นิตบิ ุคคลทีบ่ ุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุน้ รวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณีทบ่ี ุคคล
ข้างต้นมีการถือหุน้ ในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว
เข้าข่ายการเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของนิตบิ ุคคลนัน้
6. 5. อื่นๆ

จานวนหุน้

ความสัมพันธ์กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั (ถ้ามี)
………….…………………………………………………………………………….…….…………………………………
………….…………………………………………………………………………….…….…………………………………
………….…………………………………………………………………………….…….…………………………………
………….…………………………………………………………………………….…….…………………………………
ข้า พเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………..…………………..เป็ นบุ ค คลที่ไ ด้ ร ับ การ
เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ซึ่งข้าพเจ้ายิ น ยอมและรับ ทราบถึ งการเสนอชื่ อ ในครัง้ นี้ และขอรับ รองว่า ข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้น นี้ถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิม่ เติมทีย่ ่นื มาพร้อมนี้เป็ นความจริงทุกประการ ทัง้ นี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษทั
เปิ ดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้
ลงชื่อ.............................................…. บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
(……………………….…………….)
วันที่ ...…….. เดือน ………............ พ.ศ..……......
หมายเหตุ:
เอกสารประกอบแบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ และ
รับรองสาเนาถูกต้อง
2. ในกรณี ท่ีบุ ค คลที่ได้รบั การเสนอชื่อ มีก ารแก้ไขค าน าหน้ าชื่อ ชื่อ ตัว ชื่อ สกุ ล จะต้อ งแนบสาเนาหลัก ฐานการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว และรับรองสาเนาถูกต้อง
3. หลักฐานการถือครองหุน้ เช่น หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด
4. สาเนาการศึกษา / การเข้ารับการอบรม ของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

