หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือก
เป็นกรรมการบริษัทสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุ กรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท
เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ
ระเบี ย บวาระการประชุม และรายชื่อบุ คคลเพื่ อรับคัดเลื อกเป็นกรรมการบริษัท เอ็นอีพี อสั งหาริมทรัพ ย์และ
อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (“กรรมการบริษัท ”) ล่วงหน้า สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
โดยบริษัทได้กาหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
2. หลักเกณฑ์
2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้ นที่จะมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ เป็ นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับ
คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ของบริษัท เป็นการล่วงหน้า
ได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1.1 เป็น ผู้ถือหุ้น คนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 0.25 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท
2.1.2 ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น วาระการประชุม
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
12 เดือน และต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการ
บริษัทกาหนด (Record Date)
2.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดส่งให้กับบริษัท พร้อมกับแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
และ/หรือแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
2.2.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (broker)
หรือจากบริษัทศูน ย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด กรณีเป็นสาเนาให้ลงนามเพื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
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2.2.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
-

สาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขีห่ รือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ งลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง

-

สาเนาหลั กฐานการเปลี่ ยนแปลงคานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงคานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

-

กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย กรอกรายละเอียด
ของตนและลงลายมือชื่อในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น และ/หรือแบบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
รวมถึงเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในการนี้ ให้กรอกชื่อผู้ถือ
หุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อ 1 ชื่อ และให้ถือว่า
การที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย

2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
-

สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคล
ผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น

-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบั ตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับ ขี่ หรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของ
นิติบุคคล พร้อมทั้งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

3 การเสนอระเบียบวาระการประชุม
3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิ จารณาเป็นวาระการ
ประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ” พร้อมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี
3.2 เพื่อให้การดาเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่อง
ดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
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1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดง
ให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการได้
3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
4) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัท
จะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
5) เรื่ องที่ เสนอโดยผู้ ถือ หุ้ น ที่ มีคุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ค รบถ้ ว น ให้ ข้อ มูล หรือเอกสารหลั กฐานไม่
ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กาหนด
6) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
7) เรื่องที่เป็นงานประจาหรือเป็นอานาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทเว้นแต่เป็น
กรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานที่กากับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นหรือการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ
บริษัทได้ดาเนินการกาหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
4 การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือ กเป็นกรรมการ
บริษัท
4.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
1) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด
2) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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3) กฎ ระเบี ย บ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยส านักงานคณะกรรมการ
ก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ คณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4) ข้อบังคับของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
4.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
4.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสม่าเสมอ
5 ระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระการประชุม และ/หรือรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท
ผู้ถือหุ้ น ที่มีคุณ สมบั ติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทาหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุ ม และ/หรือ
รายชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) โดย
อาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการที่ e-mail address เลขานุการบริษัทที่ secretary@nep.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ
ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ส่งถึง
บริ ษัท ภายในวัน ที่ 1 ธัน วาคม 2562 - 31 ธัน วาคม 2562 เพื่ อให้ คณะกรรมการบริษั ท มี เวลาเพียงพอในการ
พิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้
เลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
6 การดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทภายหลังรับเรื่องและรายชื่อบุคคลจากผู้ถือหุ้น
6.1 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ จะนาเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยบริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กาหนดโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท สาหรับเรื่องที่ไม่ผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะส่ ง
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หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมทราบ
และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
6.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยบุคคล
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้า
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะระบุในหนังสือเชิญประชุมว่า
เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สาหรับบุคคลที่ไม่
ผ่านความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ
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แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่ ........................................
1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .. ............................................................................................................................
ที่ทางาน ......................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) ................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................................................ โทรสาร ..........................................................
E-mail address …………........................................……………………………………………………………………….…..
2. จานวนหุ้นที่ถือครอง ............................................................... หุ้น ณ วันที่ ...................................................
3. วาระที่ขอเสนอ

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ ( ) เพื่อพิจารณา
( ) เพื่อทราบ
( ) เพื่ออนุมัติ
รายละเอียด โปรดระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ผู้ถือหุ้นราย นาย/นาง/นางสาว .....................................................................................

เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2.2
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้
หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริ งทุกประการ และยินยอมให้บริษัท
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
ลงชื่อ ..................................................... ผู้ถือหุ้น
(
)
หน้า 6 จาก 11

หมายเหตุ
เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่
( ) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสาเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่
( ) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
( ) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอ
วาระ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
วันที่ ........................................
1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) …............................................................................................................................
ที่ทางาน ......................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) ................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................................................ โทรสาร ...........................................................
E-mail address …………………………………………………................................................................................
2. จานวนหุ้นที่ถือครอง ............................................................. หุ้น ณ วันที่ ....................................................
ระยะเวลาที่ถือหุ้น………………………................................... ปี
3. มีความประสงค์ขอเสนอชื่อ
(นาย/นาง/นางสาว) .. ............................................................................. อายุ ........................................ปี
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามหลักเกณฑ์ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรอง
ความถูกต้องไว้แล้ว
4. ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ผู้ถือหุ้นราย นาย/นาง/นางสาว .....................................................................................
เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2.2
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท
หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบ ถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผย
ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
ลงชื่อ ..................................................... ผู้ถื อหุ้น
(
)
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หมายเหตุ
เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษัท
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่
( ) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสาเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่
( ) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
( ) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและหนังสือให้ความยินยอม

รูปถ่าย

1. ข้อมูลทั่วไป (โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) : ................................................................................................................................ .
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : ……………………………………………………………………………………………………………..
สัญชาติ ………………………………. วัน/เดือน/ปี เกิด : ………………………………….…… อายุ ……………………. ปี
บ้านเลขที่ …………………… ถนน ………………………………………………. ตาบล/แขวง ……………………………………...
อาเภอ / เขต .................................................... จังหวัด ....................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน....................................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ......................................
E-mail address : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
2. วุฒิการศึกษา (โปรดแนบสาเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
ปี
สถาบัน
สาขาวิชา
…………………………

……………………………………………

………………………………………………

…………………………

……………………………………………

………………………………………………

…………………………

……………………………………………

………………………………………………

3. ประวัติการทางาน (โปรดแนบประวัติการทางาน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
ปี
บริษัท
…………………………

ตาแหน่ง

………….……………………………………………

………………………………………………

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

………………………………………………
………………………………………………

4. หน้าที่ความรับผิดชอบในตาแหน่งงานปัจจุบัน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. จานวนหลักทรัพย์ที่ถือในบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (รวมคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนนิติบุคคลที่ตนหรือคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นเกินร้อย
ละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว)
หุ้นสามัญ
จานวน ................................................................................. หุ้น
6. การมีส่วนได้เสีย ทางตรง/ทางอ้อม (โปรดระบุลักษณะของรายการและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่า
ของรายการ)
.......................................................................................................................................................... ..................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
7. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
3) สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
4) สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
5) หนังสือรับรองการทางานจากสถานที่ทางานปัจจุบันหรือล่าสุด
ข้าพเจ้า ....................................................................................... รับทราบและให้ความยินยอมในการถูก
เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้น และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมา
พร้อมกันนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นความจริง หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ พร้อมกันนี้ข้าพเจ้า
ขอรั บ รองว่า ข้าพเจ้ าเป็ น ผู้ มีคุณ สมบั ติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามกฎหมายบริษั ทมหาชนจากัด กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับบริษัท และหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามข้อ 4 และหากข้าพเจ้าผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อ
เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับบริษัทเป็นอย่างดี และปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัทต่อไป
....................................................... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(

)

วันที่ ...................................................
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