
 

แบบเสนอบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 1  
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………...………………นามสกุล…………………………………………………  
เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดย ณ วนัที…่………………………………………… 
ถอืหุน้สามญัจ านวน…………………………หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ…………..……ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
อยู่บา้นเลขที…่..……………….………ถนน…………………………………ต าบล/แขวง………………………………...  
อ าเภอ/เขต………………………………จงัหวดั…………………………หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื………………………  
หมายเลขโทรศพัทท์ีบ่า้น/ทีท่ างาน……………………………….……อเีมล ์(ถา้ม)ี……………….……………………....  

ส่วนท่ี 2  
ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………… 
เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวให้
ความยนิยอมแลว้ รายละเอยีดเพิม่เตมิตามเอกสารแนบ “หนงัสอืยนิยอมใหเ้สนอชื่อและรบัรองคุณสมบตัขิองผูถู้กเสนอ
เขา้เป็นกรรมการ” 

ทัง้นี้ ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งต้น หลกัฐานการถือครองหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถูกต้องทุกประการ 
รวมถงึขา้พเจ้า (ทุกคน) ขอรบัรองว่าขา้พเจา้ (ทุกคน) มกีารถอืครองหุน้ (รวมกนั) เกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมด ซึ่งเป็นไปตามที่มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 
(รวมถงึฉบบัแกไ้ข) ก าหนด จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 
 

ลงชื่อ...............................................…………. ผูถ้อืหุน้          
               (……………………………….…………….)  

วนัที ่...…….. เดอืน ………............ พ.ศ..……......  
  



 

  

หมายเหตุ  

1. ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถอืครองหุน้ อาท ิหนงัสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานจากบรษิทั ศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (ในกรณี
เป็นชาวต่างชาต)ิ และรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลทีล่งนามโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้อี านาจลง
นาม พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

4. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเพื่อเสนอบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายแรกตอ้ง

กรอกขอ้มูลในแบบเสนอบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการใหค้รบถว้น และส าหรบัผูถ้อืหุน้รายที ่2 

เป็นต้นไป ใหก้รอกขอ้มูลเฉพาะส่วนที ่1 ของแบบเสนอบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และลง

ชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย และรวบรวมแบบเสนอบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และหลกัฐาน

การถือครองหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจาณา 

โดยรวมเป็นชุดเดยีวกนั 

5. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายราย เสนอบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้

ถอืหุน้ต้องกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และแบบขอ้มูลของบุคคลทีไ่ดร้บัการ

เสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ชุด ต่อการเสนอบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 1 คน 

พรอ้มลงลายชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งใหค้รบถว้น 

6. ในกรณีที่ผู้ถอืหุ้นมกีารเปลีย่นค าน าหน้าชื่อ ชื่อ หรอืนามสกุล ผู้ถอืหุ้นจะต้องแนบหลกัฐานการเปลี่ยนดงักล่าว
และรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

7. แนบเอกสารอื่นๆ (ถา้ม)ี และรบัรองส าเนาถูกตอ้งทุกหน้า  
8. เอกสารตน้ฉบบัตอ้งสง่มาใหถ้งึบรษิทั ภายในเวลา 17.00 น. ของวนัที ่30 ธนัวาคม 2565 
  



 

หนังสือยินยอมให้เสนอช่ือและรบัรองคณุสมบติัของผูถ้กูเสนอเข้าเป็นกรรมการ 
บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………นามสกุล……………………………………………...  
สญัชาต…ิ…….…………….............………………….วนั/เดอืน/ปี เกดิ………….………………………..……………… 
เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง………….......………………….……………อาย…ุ………..…………...ปี  
อยู่บา้นเลขที…่..…………..……ถนน………………………………………ต าบล/แขวง….……………….……………...  
อ าเภอ/เขต………………………………จงัหวดั…………………………หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื………………………  
หมายเลขโทรศพัทท์ีบ่า้น/ทีท่ างาน……………………………….……อเีมล ์(ถา้ม)ี……………….……………………....  

ประวตักิารศกึษา 
วุฒกิารศกึษา สถาบนัการศกึษา สาขาวชิา ปีทีจ่บการศกึษา 

    
    
    

ประสบการณ์ท างาน 
ต าแหน่ง สถานทีท่ างาน ปีทีท่ างาน 

   
   
   

ขอ้มลูการฝึกอบรม 
ชื่อหลกัสตูร สถาบนัทีจ่ดัอบรม ปีทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรม 

   
   
   

สดัสว่นการถอืครองหุน้ของบรษิทั 

บุคคล จ านวนหุน้ 
1. 1. ผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ  
2. 2. คู่สมรสของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ……………………………………………  
3. 3. บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
4. 1) ………………………………………………………………..…………… 
5. 2) ………………………………………………………………………..…... 

 

4. นิตบิุคคลทีบุ่คคลตามขอ้ 1, 2, 3 ถอืหุน้รวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 30 รวมถงึกรณีทีบุ่คคล
ขา้งต้นมกีารถือหุน้ในนิติบุคคลอื่นเกนิร้อยละ 10 เนื่องจากสดัส่วนการถือหุ้นดงักล่าว
เขา้ขา่ยการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของนิตบิุคคลนัน้ 

 

6. 5. อื่นๆ  



 

  

ความสมัพนัธก์บักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั (ถา้ม)ี 
………….…………………………………………………………………………….…….………………………………… 

………….…………………………………………………………………………….…….………………………………… 

………….…………………………………………………………………………….…….………………………………… 

………….…………………………………………………………………………….…….………………………………… 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………..…………………..เป็นบุคคลที่ได้รับการ

เสนอชื่อเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรบัทราบถึงการเสนอช่ือในครัง้น้ี และขอรบัรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง 

ครบถว้น และเอกสารหลกัฐานประกอบเพิม่เตมิทีย่ื่นมาพรอ้มนี้เป็นความจรงิทกุประการ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้รษิทั

เปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักล่าวของขา้พเจา้ได ้

 

                                                                ลงชื่อ.............................................…. บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ  
                                                                     (……………………….…………….)  
                                                               วนัที ่...…….. เดอืน ………............ พ.ศ..……......  
หมายเหตุ: 

เอกสารประกอบแบบขอ้มลูของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนังสอืเดนิทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ และ

รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
2. ในกรณีที่บุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการ

เปลีย่นแปลงดงักล่าว และรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
3. หลกัฐานการถอืครองหุน้ เช่น หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย์ หรอืหลกัฐานจากบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั 
4. ส าเนาการศกึษา / การเขา้รบัการอบรม ของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  


