แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรั บการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ข้ อมูลทั่วไป :
ชื่อ-สกุลของผู้เสนอ :…………………………………………..………………………………………………………..
ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่ติดต่ อได้ :
เลขที่...................................................................หมู่บ้าน/อาคาร...................................... ......................
หมู่ที่....................................................................ตรอก/ซอย...................................................................
ถนน....................................................................ตาบล/แขวง............................................. ....................
อาเภอ/เขต...........................................................จังหวัด........................................................................
รหัสไปรษณีย์........................................................ประเทศ................................................... ...................
โทรศัพท์...............................................................โทรสาร.......................................................................
E-mail…………………………………………...……………………………………………………………….
ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบคุ คลที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยให้ ระบุที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้ ในต่างประเทศ)
............................................................................................................................. .................................

จานวนหุ้นที่ถือครอง………………………………………….หุ้น

ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ ( นาย / นาง / นางสาว ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
เข้ ารั บการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ ความยินยอมและรั บรองว่า
ข้ อความที่แจ้ งไว้ ใน “แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ” และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้ อมนี ้ถูกต้ อง
และเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………………...ผู้ถือหุ้น
(

วันที่................................................................
1

)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานต่อไปนี ้
1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ สาเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
1.2 ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง ( กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ ) พร้ อม

ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
1.3 ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิตบิ คุ คล จะต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น

ชาวต่างประเทศ ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ได้ ลงชื่อในแบบขอเสนอบุคคลนี ้ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอก “ แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้

เป็ นกรรมการ” และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน
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แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซ่ ิง จากัด (มหาชน)

1. ชื่อ-สกุล

(1) ภาษาไทย………………………………………………………………………………………….
(2) ภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………………………...

2. วันเดือนปี เกิด…………………………………………….อายุ…………………….. ปี สัญชาติ………………….

3. เลขที่บัตรประชาชน……………………………………………………..วันหมดอายุบัตร………………………..

4. ฐานะสมรส (1) คู่สมรสชื่อ…………………………………………………………………………………………
(2) มีบุตร……………คน คือ………………………………………………………………………..

5. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่ อได้ :
เลขที่...................................................................หมูบ่ ้ าน/อาคาร............................................................
หมูท่ ี่....................................................................ตรอก/ซอย...................................................................
ถนน....................................................................ตาบล/แขวง.................................................................
อาเภอ/เขต...........................................................จังหวัด........................................................................
รหัสไปรษณีย์........................................................ประเทศ......................................................................
โทรศัพท์...............................................................โทรสาร.......................................................................
E-mail…………………………………………...……………………………………………………………….

6. ชื่อสถานประกอบธุรกิจปั จจุบัน…………………………………………………………………………………….
ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจ…………………………………………………………………………………………….
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โทรศัพท์ ……………………………………………………..โทรสาร……………………………………………….

7. ประสบการณ์ ทางานจนถึงปั จจุบัน

ช่ วงเวลา
(ปี พ.ศ.)

ชื่อบริษัท

ตาแหน่ ง

ประเภทธุรกิจ

8. วุฒกิ ารศึกษา ( โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา )
ปริ ญญาตรี ……………………………………………สถาบันการศึกษา…………………………………………….
ปริ ญญาโท……………………………………………สถาบันการศึกษา…………………………………………….
อื่นๆ…………………………………………………...สถาบันการศึกษา…………………………………………….

หลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้ องกับการเป็ นกรรมการ
ชื่อหลักสูตร……………………………………………ผู้จดั หลักสูตร…………………………………………………

9. การถือหุ้นใน บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซ่ งิ จากัด (มหาชน)
ณ วันที่…………………………………..( วันที่ได้ รับการเสนอชื่อ )
หุ้นสามัญ……………………………หุ้น
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คูส่ มรส………………………………………อายุ……….ปี ถือหุ้นสามัญ……………..หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ……….หุ้น
บุตร (1)……………………………………...อายุ………ปี ถือหุ้นสามัญ……………..หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ………..หุ้น
บุตร (2)……………………………………...อายุ………ปี ถือหุ้นสามัญ……………..หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ………..หุ้น
บุตร (3)………………………………………อายุ……...ปี ถือหุ้นสามัญ……………..หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ………..หุ้น

10. ประวัตกิ ารฟ้องร้ องหรื อถูกฟ้องร้ องดาเนินคดี
( ) ไม่ มี

( ) มี (กรุ ณาระบุรายละเอียด)

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

11. การมีส่วนได้ เสียทางตรงและทางอ้ อมในบริษัทฯ และ/หรื อ บริษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ เป็ นคู่สัญญา
( ในกรณีมีส่วนได้ เสียโดยตรงหรื อโดยอ้ อม โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่ วนได้ เสีย
พร้ อมจานวนเงินของผลได้ ผลเสียโดยชัดแจ้ ง )
ชื่อบริษัท

ลักษณะกิจการ

ลักษณะส่ วนได้ เสีย

จานวนเงิน (บาท)

12. การถือหุ้นหรื อร่ วมเป็ นกรรมการในบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับ บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซ่ ิง จากัด (มหาชน) (ใน
กรณี ท่ ีมีการถือหุ้นโปรดระบุช่ ือบริ ษัทจานวนหุ้นที่ถือคิดเป็ นร้ อยละของทุนจดทะเบียนหรื อในกรณีท่ เี ป็ น
กรรมการร่ วม โปรดระบุ ช่ ือบริ ษั ท และสถานภาพของบริ ษั ทที่เ ข้ า ร่ วมเป็ นกรรมการ ว่ า เป็ นบริ ษั ท ที่
เกี่ยวข้ องกัน )
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ชื่อบริษัท

จานวนหุ้น (%)
(ร้ อยละของทุนจดทะเบียน)

รายละเอียดความเกี่ยวข้ องกัน

13. การถือหุ้น หรื อเข้ าร่ วมเป็ นหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่ าง
เดียวกัน และ/หรื อเป็ นการแข่ งขันกับกิจการของบริษัทฯ ( โปรดระบุช่ ือบริษัท จานวนหุ้นที่ถือคิดเป็ น
ร้ อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดาเนินการ )

ชื่อบริษัท

จานวนหุ้น (%)
(ร้ อยละของทุนจดทะเบียน)

ประเภทธุรกิจ

ข้ าพเจ้ า ( นาย/นาง/นางสาว )……………………………….………………………………บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
ให้ เข้ ารับการพิจารณา เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบประวัติข้างต้ นนี ้ถูกต้ อง
ครบถ้ วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้ อมนี ้เป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………………..บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(

)

วันที่…………………………………………………….
หมายเหตุ บริ ษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดเท่านัน้
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