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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบข้อมูลบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อรับกำรพจิำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 
 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 (แบบ ค.) 

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

ช่ือสถานประกอบการ.................................................................................................................... 
เลขท่ี……….….. หมูบ้่าน / อาคาร .............................หมูท่ี่ .....ตรอก/ซอย ……………………..……
ถนน ……………………………ต าบล/แขวง …………………...อ าเภอ/เขต ………………………….
จงัหวดั …………………………รหสัไปรษณีย์...........................ประเทศ. …………………………… 
โทรศพัท์ ………………………..โทรสาร...................................Email…. …………………………… 

 ท่ีอยู่ปัจจุบัน / ตดิต่อได้  
เลขท่ี……….….. หมูบ้่าน / อาคาร .............................หมูท่ี่ .....ตรอก/ซอย ……………………..……
ถนน ……………………………ต าบล/แขวง …………………...อ าเภอ/เขต ………………………….
จงัหวดั …………………………รหสัไปรษณีย์...........................ประเทศ. …………………………… 
โทรศพัท์ ………………………..โทรสาร...................................Email…. …………………………… 
ท่ีอยูใ่นตา่งประเทศ (กรณีบคุคลท่ีมิได้มีสญัชาตไิทยให้ระบบท่ีุอยูท่ี่ตดิตอ่ได้ในตา่งประเทศ) 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

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

ช่ือสถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา              ช่ือวฒุิการศกึษาและสาขาวิชาเอก         ปีท่ีส าเร็จ 
……………………………………… …………………………………..  ………………... 
……………………………………… …………………………………..  ………………... 
……………………………………… …………………………………..  ………………... 

 (2)  ประวตักิารฝึกอบรมสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
             ช่ือหลกัสตูร                                ปีท่ีเข้าร่วม 
………………………………………………………………..  ………………………… 
………………………………………………………………..  ………………………… 
………………………………………………………………..  ………………………… 

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

 ………………..  ……………………………… ……………….   ……………… 
 ………………..  ……………………………… ……………….   ……………… 
 ………………..  ……………………………… ……………….   ……………… 
 ………………..  ……………………………… ……………….   ……………… 
 ………………..  ……………………………… ……………….   ……………… 
 
5. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในต ำแหน่งงำนปัจจุบัน 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
(หำกเนือ้ท่ีไม่พอใช้กระดำษขำวเขียนต่อเพิ่มได้ และแนบมำพร้อมแบบฟอร์มนี)้ 

6. กำรถือหุ้นในบมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสตกิส์ ณ วนัท่ี …...…………(วนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ) 
     ถือหุ้นสามญั   จ านวน………………….. หุ้น 
     คูส่มรส ถือหุ้นสามญั  จ านวน……………………หุ้น 
     บตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ  
     (1) ช่ือ………………………………………………… ถือหุ้นสามญั จ านวน…………………….. หุ้น 
     (2) ช่ือ…………………    …………………………….ถือหุ้นสามญั จ านวน…………………….. หุ้น 
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7. ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิำวะ 
      ช่ือธุรกิจ        ประเภทธุรกิจ  ผู้ เก่ียวข้อง  ร้อยละของ       ต าแหนง่งาน ตัง้แตปี่ 

หุ้นท่ีถือ       ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง      
……………………..… ……………………… ….……………..      …….. ……………………..   ………. 
……………………..… ……………………… ….……………..      …….. ……………………..   ………. 
……………………..… ……………………… ….……………..      …….. ……………………..   ………. 
……………………..… ……………………… ….……………..      …….. ……………………..   ………. 
หมายเหต ุ :   ส าหรับทกุธุรกิจท่ีเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และธุรกิจท่ีมีการถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 1.0 ของหุ้นท่ี
จ าหนา่ยได้แล้วของธุรกิจนัน้ 
 
8. ประวัตกิำรฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด ำเนินคดี (เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษ) 
         ศาล             สถานะ     คดี (แพง่/อาญา          ข้อหาหรือ          ทนุ           เลขท่ี         ผลคดี 
                          (โจทก์/จ าเลย           /ล้มละลาย)          ฐานความผิด      ทรัพย์          คดี 
                               /ผู้ ร้อง) 
………………    ……………..    …………………..    ………………..    …….…    …….….    …………. 
………………    ……………..    …………………..    ………………..    …….…    …….….    …………. 
 
9. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ  

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(3) ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว/ส าเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) 
(4) ส าเนาหลกัฐานแสดงวฒุิการศกึษา 
(5) หนงัสือรับรองการท างานจากสถานท่ีท างานปัจจบุนัหรือลา่สดุ  

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................ตกลงให้เสนอช่ือและ  

ข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้ เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  และขอรับรองวา่รายละเอียดใน
แบบข้อมลูข้างต้นถกูต้องครบถ้วน  และเอกสารประกอบท่ีย่ืนมาพร้อมนีเ้ป็นความจริงทกุประการ  และยินยอม
ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลู  หรือเอกสารประกอบดงักลา่วได้ 
 
 
    ลงช่ือ.................................................................บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
                                    (                                                        ) 
 
 


