
หนา้ 1 ของจ านวน 11 หนา้ 

 

  บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 
หลักเกณฑก์ำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพือ่ 

รับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2565 

1. วัตถุประสงค ์
ดว้ยบริษัทฯ ค านึงถึงความส าคญัของผูถื้อหุน้และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันัน้

ก่อนการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องท่ีผูถื้อหุน้เห็นว่าเป็นประโยชน์
แก่บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองวาระท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่บริษัทฯ อย่างแทจ้ริง และช่วยให้
บริษัทฯ สามารถคดัสรรบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุ
ฝ่าย รวมทัง้ชว่ยใหบ้รษิัทฯ สามารถปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

2. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น 
ผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ และ/หรือ เสนอช่ือ

บคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท  ตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
2.1 เป็นผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 5

ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ 
2.2 ถือหุน้บริษัทฯ ตามขอ้ 2.1 ตอ้งถือหุน้อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี นบัจากวนัท่ี

ถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และ/หรือเสนอช่ือบคุคล
เพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

3. เอกสำรหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถอืหุ้น 

3.1 หลักฐำนกำรถอืหุ้น  

หนงัสือรบัรองการถือหุน้จากบริษัทหลกัทรพัย์ (Broker) หรือ จากบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั หรือส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3.2 เอกสำรแสดงตนของผู้ถอืหุ้น 
กรณีบคุคลธรรมดา 
-  ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือ 
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอายพุรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิตบิคุคล 
-  ส  าเนาหนงัสือรบัรองของนิตบิคุคล ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์อายไุม่
เกิน 1 เดือน ซึ่งรบัรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล (ตอ้งมีผล 
ณ วนัลงคะแนน) พรอ้มทัง้ประทบัตราส าคญัของบรษิัท (ถา้มี)  
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- ส  าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือ 
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ ผู้มีอ  านาจลงลายมือช่ือท่ีไดล้งนามในแบบฟอรม์ 
พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 

4. กำรเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น 

4.1 ข้ันตอนในกำรเสนอ 
(1) กรอกแบบฟอรม์เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี  2565 

(แบบ ก.) ใหค้รบถว้นและลงนามพรอ้มแนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบุ 
(2) กรณีท่ีผูถื้อหุน้มากกว่า 1 ราย ตอ้งการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ ใหผู้ถื้อหุน้

ทุกรายกรอกข้อมูลใน แบบ ก. รายละ 1 ชุด และลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตาม
รายละเอียดท่ีระบุ แล้วรวมเอกสารทัง้หมดเป็นชุดเดียวกัน และใหร้ะบุช่ือบุคคลท่ีไดร้บั
มอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงานตดิตอ่กบับริษัทฯ จ านวน 1 ทา่น 

(3) กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ใหจ้ดัท า 
แบบ ก. 1 ชุดต่อ 1 วาระ และลงนาม พรอ้มแนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบุ แลว้รวม
เอกสารทัง้หมดเป็นชดุเดียวกนั 

4.2 กำรพจิำรณำ 
(1)     เลขานกุารบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ หากขอ้มลูและเอกสารครบถว้นจะ

น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา ทัง้นี ้ค  าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือ
เป็นสิน้สดุ 

(2)     เรื่องท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะไดร้บัการบรรจใุนวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม  พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบรษิัท 

(3)     เรื่องท่ีไม่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พรอ้มระบเุหตผุล 

4.3 เร่ืองทีจ่ะไม่บรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
(1) เรื่องท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้น หรือใหข้อ้มลูเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น 

ไมเ่พียงพอ หรือเสนอมาไมท่นัภายในเวลาท่ีก าหนด 
(2) เรื่องท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกตขิองบรษิัทฯ และขอ้เท็จจรงิท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้มิได้

แสดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กตขิองเรื่องดงักลา่ว 
(3) เรื่องท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษัทฯ จะด าเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์
(4) เรื่องท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา

และเรื่องดงักล่าวไดร้บัมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสิทธิ
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ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการน าเสนอครัง้ใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลง
ไปอยา่งมีนยัส าคญัจากขอ้เท็จจรงิในขณะท่ีน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้ก่อน 

(5) เรื่องท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานก ากับดแูลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ   มติท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 

(6) เรื่องท่ีบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการแลว้ 
(7) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

5. กำรเสนอชื่อบุคคลเพือ่รับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 

5.1 ข้ันตอนในกำรเสนอ 
(1) กรอกแบบฟอรม์เสนอบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นคณะกรรมการบริษัท 

(แบบ ข.) ใหค้รบถว้นและลงนามพรอ้มแนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบ ุ
(2) กรณีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ตอ้งการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณา เลือกตัง้เป็น

กรรมการบรษิัท ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายกรอกขอ้มลูใน แบบ ข. รายละ 1 ชดุ และ ลงนาม พรอ้ม
แนบหลักฐานตามรายละเอียดท่ีระบุแลว้รวมเอกสารทัง้หมดเป็นชุดเดียวและให้ระบุช่ือ
บคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงานตดิตอ่กบับรษิัทฯ จ านวน 1 ทา่น 

(3) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามขอ้ 3 เสนอ
บุคคลเพ่ือเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจัดท าแบบ ข. 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 
คน พรอ้มลงลายมือช่ือและรวมเอกสารทัง้หมดเป็นชดุเดียวกนั 

(4) กรอกแบบฟอรม์ข้อมูลบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (แบบ ค.) ใหค้รบถ้วน
และลงนามโดยบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือ พรอ้มแนบเอกสารประกอบการพิจารณาท่ี
รบัรองโดยบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ ไดแ้ก่ ส  าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาหลกัฐานแสดงวฒุิ
การศกึษาและหนงัสือรบัรองการท างานจากสถานท่ีท างานปัจจบุนั หรือลา่สดุ พรอ้มรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง และ กรณีเสนอมากวา่ 1 รายช่ือ ใหก้รอก 1 ชดุ ตอ่ 1 รายช่ือ 

 

5.2 กำรพจิำรณำ 
(1) เลขานกุารบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ หากขอ้มลูและเอกสารครบถว้นจะ

น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณาคุณสมบตัิของ
บุคคลดังกล่าว และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา ทั้งนีค้  าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการบรษิัทถือเป็นสิน้สดุ 
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(2) บคุคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะไดร้บัการบรรจช่ืุอในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565  ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พรอ้มความเห็นของ
คณะกรรมการบรษิัท 

(3) บุคคลท่ีไม่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พรอ้มระบเุหตผุล 

 

5.3 คุณลักษณะและคุณสมบัตขิองกรรมกำรบริษัท  กรรมกำรอิสระ 
(1) มีคณุสมบตั ิและไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) มีความรู ้ความสามารถ ความหลากหลายของทกัษะและประสบการณใ์นการท างานท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่ธุรกิจของบรษิัท 
(3) มีภาวะผู้น  า วิสัยทัศน ์ จริยธรรม  และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ  เพ่ือประโยชน์

สงูสดุ ของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม ใชค้วามรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์หเ้ป็น
ประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบรษิัทฯ อยา่งแทจ้รงิ 
 

6. ช่องทำงและระยะเวลำกำรเสนอเร่ือง 
6.1 ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางดังนีจ้ัดส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ท่ีลงนามเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท โดยสง่ไปรษณียล์งทะเบียนมาท่ี  
 

เลขานกุารบรษิัท   
บรษิัท เอน็ซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์จ  ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 56/9-10 ซอยสมเดจ็พระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสิน  
แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพฯ 10600 

 6.2 ตัง้แต่วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 – 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี ้บริษัทฯ จะถือวันท่ีตามตราประทับ
ไปรษณียบ์นหนา้ซองเป็นส าคญั 

 

7. ตดิต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิม่เตมิได้ที ่
   หากทา่นมีขอ้สงสยัประการใด สามารถติดตอ่สอบถามไดท่ี้ เลขานกุารบริษัท  
 คณุอจัฉราพร โยธา โทร. 02-4737300 ตอ่ 300 Email: atcharaporn.y@nclthailand.com 
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจิสตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 

แบบเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2565 (แบบ ก.) 
 

วนัท่ี........................ 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ –นำมสกุล ของผู้เสนอวำระ) :  …………………………………………… 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน / ทีต่ดิต่อได้ : 
เลขท่ี  .............หมูบ่า้น / อาคาร …………….………… หมูท่ี่ ………ตรอก / ซอย ………………...… 
ถนน....................................ต  าบล / แขวง………….………..อ าเภอ / เขต.....................................
จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย…์………..……….ประเทศ............................................. 
โทรศพัท…์…………………  โทรสาร.................................... E-mail………………………………... 
ท่ีอยูใ่นตา่งประเทศ: (กรณีบคุคลท่ีมิไดมี้สญัชาตไิทยใหร้ะบท่ีุอยู่ท่ีติดตอ่ไดใ้นตา่งประเทศ) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………….... 
ชื่อบุคคลทีม่อบหมำยให้เป็นผู้ตดิต่อกับบริษัท 
ช่ือ – สกลุ ...............................................................................โทรศพัท.์....................................... 

2. จ ำนวนหุ้นที่ถอืครอง:………………….ณ วนัท่ี...................................ระยะเวลาท่ีถือหุน้ ………..เดือน 
3. เร่ืองทีเ่สนอ: ……………………………………………………………………………………………….… 

วัตถุประสงค:์  [ ] เพ่ืออนมุตัิ  [ ] เพ่ือพิจารณา   [ ] เพ่ือทราบ 
รำยละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบ : …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..…………..…………..
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
(หำกเนือ้ทีไ่ม่พอใช้กระดำษขำวเขียนต่อเพิม่ได้ และแนบมำพร้อมแบบฟอรม์นี)้ 

เอกสำรประกอบ:    มีดงันี ้
………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..…………..………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถอืหุ้น 

4.1 หลักฐำนกำรถอืหุ้น  

หนงัสือรบัรองการถือหุน้จากบริษัทหลกัทรพัย์ (Broker) หรือ จากบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั หรือส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4.2 เอกสำรแสดงตนของผู้ถอืหุ้น 
กรณีบุคคลธรรมดำ 
-  ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือ 
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอายพุรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบุิคคล 

-  ส  าเนาหนงัสือรบัรองของนิตบิคุคล ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์อายไุม่
เกิน 1 เดือน ซึ่งรบัรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล (ตอ้งมีผล 
ณ วนัลงคะแนน) พรอ้มทัง้ประทบัตราส าคญัของบรษิัท (ถา้มี)  
- ส  าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือ 
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ ผู้มีอ  านาจลงลายมือช่ือท่ีไดล้งนามในแบบฟอรม์ 
พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 

5. ค ำรับรอง 
  ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพิ่มเตมิ ถกูตอ้งครบถว้น  และยินยอมให ้

บรษิัทฯ เปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้
 
 

ลงช่ือ ................................................... ผูถื้อหุน้ 
                                                                   (                                                    ) 
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจิสตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่รับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2565 (แบบ ข.) 
 

วนัท่ี........................ 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ –นำมสกุล ของผู้เสนอชื่อ) :  …………………………………………………….…… 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน / ทีต่ดิต่อได้ : 
เลขท่ี  .............หมูบ่า้น / อาคาร …………….………… หมูท่ี่ ………ตรอก / ซอย …………….…….. 
ถนน....................................ต  าบล / แขวง………….………..อ าเภอ / เขต..................................... 
จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย…์………..……….ประเทศ............................................. 
โทรศพัท…์…………………  โทรสาร.................................... E-mail………………………..………. 
ท่ีอยูใ่นตา่งประเทศ: (กรณีบคุคลท่ีมิไดมี้สญัชาตไิทยใหร้ะบท่ีุอยู่ท่ีติดตอ่ไดใ้นตา่งประเทศ) 
……………………………………………………………………………………………….…….…..…
……………………………………………………………………………………………………..…..…
………..……………………………………………………………………………………………......…
……………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อบุคคลทีม่อบหมำยให้เป็นผู้ตดิต่อกับบริษัท 
ช่ือ – สกลุ ...............................................................................โทรศพัท.์....................................... 

2. จ ำนวนหุ้นที่ถอืครอง:………………….ณ วนัท่ี...................................ระยะเวลาท่ีถือหุน้ ………....เดือน 
3. รำยชื่อบุคคลทีป่ระสงคจ์ะเสนอเพือ่เข้ำรับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นคณะกรรมกำรบริษัท 
………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..…………..…………..
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถอืหุ้น 

4.1 หลักฐำนกำรถอืหุ้น  

หนงัสือรบัรองการถือหุน้จากบริษัทหลกัทรพัย์ (Broker) หรือ จากบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั หรือส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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4.2 เอกสำรแสดงตนของผู้ถอืหุ้น 
กรณีบุคคลธรรมดำ 
-  ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือ 
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอายพุรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบุิคคล 

-  ส  าเนาหนงัสือรบัรองของนิตบิคุคล ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์อายไุม่
เกิน 1 เดือน ซึ่งรบัรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล (ตอ้งมีผล 
ณ วนัลงคะแนน) พรอ้มทัง้ประทบัตราส าคญัของบรษิัท (ถา้มี)  
- ส  าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือ 
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ ผู้มีอ  านาจลงลายมือช่ือท่ีไดล้งนามในแบบฟอรม์ 
พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5. ค ำรับรอง 
  ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพิ่มเตมิ ถกูตอ้งครบถว้น  และยินยอมให ้

บรษิัทฯ เปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้
 
 

ลงช่ือ ................................................... ผูถื้อหุน้ 
                                                                   (                                                    ) 
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจิสตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 

แบบข้อมูลบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอชื่อเพือ่รับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 
 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2565 (แบบ ค.) 

   
                                                                                           วนัท่ี ………………………………… 
1. ข้อมูลท่ัวไปของบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอชื่อ 
     (1) ช่ือ-ช่ือสกลุ (ภาษาไทย) …………………..………………(ช่ือสกลุเดมิ ……………………….………) 
                            (ภาษาองักฤษ) …………………………………………………………………….………… 
   (2) วนั/เดือน/ปีเกิด …………………………………..อาย ุ…………….ปี   สญัชาต ิ…………………….. 
 (3) สถานภาพการสมรส  [     ] โสด  [     ] สมรส  [      ] หยา่รา้ง 
     (4) คูส่มรสช่ือ …………………………………………………(ช่ือสกลุเดมิ……………………………….) 
     (5) รายละเอียดเก่ียวกบับตุร 
                ช่ือบตุร      วนั/เดือน/ปีเกิด  อาย ุ(ปี)      สถานท่ีท างาน 
…………………………………..  .……………………. ………… ………………………… 
…………………………………..  .……………………. ………… ………………………… 
…………………………………..  .……………………. ………… ………………………… 
…………………………………..  .……………………. ………… ………………………… 
2. สถำนที่ท ำงำน  

ช่ือสถานประกอบการ.................................................................................................................... 
เลขท่ี……….….. หมูบ่า้น / อาคาร .............................หมูท่ี่ .....ตรอก/ซอย ……………………..……
ถนน ……………………………ต าบล/แขวง …………………...อ าเภอ/เขต ………………………….
จงัหวดั …………………………รหสัไปรษณีย.์..........................ประเทศ. …………………………… 
โทรศพัท ์………………………..โทรสาร...................................Email…. …………………………… 

 ทีอ่ยู่ปัจจุบัน / ตดิต่อได้  
เลขท่ี……….….. หมูบ่า้น / อาคาร .............................หมูท่ี่ .....ตรอก/ซอย ……………………..……
ถนน ……………………………ต าบล/แขวง …………………...อ าเภอ/เขต ………………………….
จงัหวดั …………………………รหสัไปรษณีย.์..........................ประเทศ. …………………………… 
โทรศพัท ์………………………..โทรสาร...................................Email…. …………………………… 
ท่ีอยูใ่นตา่งประเทศ (กรณีบคุคลท่ีมิไดมี้สญัชาตไิทยใหร้ะบบท่ีุอยู่ท่ีตดิตอ่ไดใ้นตา่งประเทศ) 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

ส าหรบัตดิรูปสี 
ขนาด 2 นิว้ 
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3. คุณสมบัตติำมวิชำชีพ 
     (1)  วฒุิการศกึษา 

ช่ือสถาบนัท่ีส าเรจ็การศกึษา              ช่ือวฒุิการศกึษาและสาขาวิชาเอก         ปีท่ีส  าเรจ็ 
……………………………………… …………………………………..  ………………... 
……………………………………… …………………………………..  ………………... 
……………………………………… …………………………………..  ………………... 

 (2)  ประวตักิารฝึกอบรมสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
             ช่ือหลกัสตูร                                ปีท่ีเขา้รว่ม 
………………………………………………………………..  ………………………… 
………………………………………………………………..  ………………………… 
………………………………………………………………..  ………………………… 

4. ประสบกำรณก์ำรท ำงำนจนถึงปัจจุบัน 
ตัง้แต ่พ.ศ.ถึง พ.ศ.         ช่ือสถานท่ีท างาน                ประเภทธุรกิจ   ต าแหนง่งาน 

 ………………..  ……………………………… ……………….   ……………… 
 ………………..  ……………………………… ……………….   ……………… 
 ………………..  ……………………………… ……………….   ……………… 
 ………………..  ……………………………… ……………….   ……………… 
 ………………..  ……………………………… ……………….   ……………… 
 
5. หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบในต ำแหน่งงำนปัจจุบัน 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
(หำกเนือ้ทีไ่ม่พอใช้กระดำษขำวเขียนต่อเพิม่ได้ และแนบมำพร้อมแบบฟอรม์นี)้ 

6. กำรถอืหุ้นในบมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์ณ วนัท่ี …...…………(วนัท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ) 
     ถือหุน้สามญั   จ านวน………………….. หุน้ 
     คูส่มรส ถือหุน้สามญั  จ านวน……………………หุน้ 
     บตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ  
     (1) ช่ือ………………………………………………… ถือหุน้สามญั จ านวน…………………….. หุน้ 
     (2) ช่ือ…………………    …………………………….ถือหุน้สามญั จ านวน…………………….. หุน้ 
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7. ธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิำวะ 
      ช่ือธุรกิจ        ประเภทธุรกิจ  ผูเ้ก่ียวขอ้ง  รอ้ยละของ       ต  าแหนง่งาน ตัง้แตปี่ 

หุน้ท่ีถือ       ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง      
……………………..… ……………………… ….……………..      …….. ……………………..   ………. 
……………………..… ……………………… ….……………..      …….. ……………………..   ………. 
……………………..… ……………………… ….……………..      …….. ……………………..   ………. 
……………………..… ……………………… ….……………..      …….. ……………………..   ………. 
หมายเหต ุ  :   ส  าหรบัทกุธรุกิจท่ีเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และธรุกิจท่ีมีการถือหุน้เกินกวา่รอ้ยละ 1.0 ของหุน้ท่ี
จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ของธุรกิจนัน้ 
 
8. ประวัตกิำรฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด ำเนินคด ี(เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษ) 
         ศาล             สถานะ     คดี (แพง่/อาญา          ขอ้หาหรือ          ทนุ           เลขท่ี         ผลคดี 
                          (โจทก/์จ าเลย           /ลม้ละลาย)          ฐานความผิด      ทรพัย ์         คดี 
                               /ผูร้อ้ง) 
………………    ……………..    …………………..    ………………..    …….…    …….….    …………. 
………………    ……………..    …………………..    ………………..    …….…    …….….    …………. 
 
9. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำทีรั่บรองโดยบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอชื่อ  

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
(2) ส าเนาทะเบียนบา้น 
(3) ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว/ส าเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) 
(4) ส าเนาหลกัฐานแสดงวฒุิการศกึษา 
(5) หนงัสือรบัรองการท างานจากสถานท่ีท างานปัจจบุนัหรือลา่สดุ  

 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................ตกลงใหเ้สนอช่ือและ  

ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี ้ เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท  และขอรบัรองวา่รายละเอียดใน
แบบขอ้มลูขา้งตน้ถกูตอ้งครบถว้น  และเอกสารประกอบท่ีย่ืนมาพรอ้มนีเ้ป็นความจริงทกุประการ  และยินยอม
ใหบ้รษิัทฯ เปิดเผยขอ้มลู  หรือเอกสารประกอบดงักลา่วได ้
 
 
    ลงช่ือ.................................................................บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ 
                                    (                                                        ) 
 
 


