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บมจ. ไอ. ซี. ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล 
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพือ่เข้ารับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่  51  ปี พ.ศ.  2559   (แบบ ค.) 

      
                                                                                     

วนัท่ี.........................................……………………..................... 
 
1.  ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
     (1) ช่ือ-สกลุ (ภาษาไทย) …………………..………....…….............(ช่ือ-สกลุเดิม ……………..………….…………....) 
                     (ภาษาองักฤษ) …………………………………………………………………….……………...…................. 
   (2) วนั/เดือน/ปีเกิด …………………………………..อาย ุ…………….ปี   สญัชาติ …………………………………… 
 (3) สถานภาพการสมรส  [     ]  โสด  [     ]  สมรส  [      ]  หยา่ร้าง 
     (4) ช่ือคู่สมรส ……………………………………….………....…(ช่ือ-สกลุเดิม…………….……………………….....) 
     (5) รายละเอียดเก่ียวกบับุตร 
                 ช่ือบุตร        วนั/เดือน/ปีเกิด      อาย ุ(ปี)         สถานท่ีท างาน 
 ………………………………….. .……………………. …….……… …………………………........ 
 ………………………………….. .……………………. …….……… …………………………........ 
 ………………………………….. .……………………. …….……… …………………………........ 
 ………………………………….. .……………………. …….……… …………………………........ 
 
2. ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ตดิต่อได้ : 
 เลขท่ี  ..............….หมู่บา้น / อาคาร …………….………… หมู่ท่ี ………ตรอก / ซอย ……………………………........ 
 ถนน................................…….........ต าบล / แขวง……………….……….อ าเภอ / เขต.............................................……  
 จงัหวดั……………….……………รหสัไปรษณีย…์……….…..…….….ประเทศ............................................…........... 
 โทรศพัท…์………..……………...โทรสาร...................................……... E-mail…………………………………......... 
 ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ: (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ) 
 ….……………………………………………………………………………………………………..…………………. 
 ….……………………………………………………………………………………………………..……………......... 
 ….……………………………………………………………………………………………………..……………......... 
 ….……………………………………………………………………………………………………..……………......... 
 
 
 
 

ส าหรับ 
ติดรูปสี 

ขนาด 2 น้ิว 
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3. สถานที่ท างาน : 
 ช่ือสถานประกอบการ….…………………………………………………………………………………………………
 เลขท่ี  ..............…. อาคาร ……………………….….…… หมู่ท่ี ….….…ตรอก / ซอย ……………………………..….. 
 ถนน................................…….........ต าบล / แขวง……………….……….อ าเภอ / เขต.............................................……  
 จงัหวดั……………….……………รหสัไปรษณีย…์……….…..…….….ประเทศ............................................…........... 
 โทรศพัท…์………..……………...โทรสาร...................................……... E-mail…………………………………......... 
 

4.  คุณสมบัตติามวชิาชีพ 
     (1) วฒิุทางการศึกษา 
           ช่ือสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา ช่ือวฒิุการศึกษาและสาขาวิชาเอก  ปีท่ีส าเร็จ 
 ………………………………………        ….…………………………………….. ………………........................ 
 ………………………………………       ….…………………………………….. ………………........................ 
 ………………………………………       ….…………………………………….. ………………........................ 
     (2)  ประวติัการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
                  ช่ือหลกัสูตร                        ปีท่ีเขา้ร่วม 
  …………………………………………………………......................................... ……………………................ 
  …………………………………………………………...………………..........… ................................................ 
  …………………………………………………………...………………..........… ................................................ 
  …………………………………………………………...………………..........… ................................................ 
  …………………………………………………………...………………..........… ................................................ 
 
 

5.  ประสบการณ์ท างานจนถึงปัจจุบัน 
ตั้งแต่ปี ถึง ปี              ช่ือสถานท่ีท างาน                          ประเภทธุรกิจ       ต าแหน่งงาน 

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

6.  หน้าที่ความรับผดิชอบในต าแหน่งงานปัจจุบัน 
 …………………………………………………………………………………………………..……………………...... 
 …………………………………………………………………………………………………………..………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………..……………..
 ............................................................................................................................................................................................ 
      (หากเน้ือท่ีไม่พอใชก้ระดาษขาวเขียนต่อเพ่ิมได ้และแนบมาพร้อมแบบฟอร์มน้ี) 
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7.  การถือหุ้นในบมจ. ไอ.ซี. ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล  ณ วนัที่ ………………………………...……(วนัที่ได้รับการเสนอช่ือ) 
     ถือหุน้สามญั   จ านวน………………….. หุน้ 
     ช่ือคู่สมรส………………………………………………………………. ถือหุน้สามญั จ านวน…………………...…หุน้ 
     บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  
     (1) ช่ือ…………………………………………………………………… ถือหุน้สามญั จ านวน…………………….. หุน้ 
     (2) ช่ือ…………………………………………………............................ ถือหุน้สามญั จ านวน…………………….. หุน้ 
     (3) ช่ือ…………………………………………………............................ ถือหุน้สามญั จ านวน…………………….. หุน้ 
     (4) ช่ือ…………………………………………………............................ ถือหุน้สามญั จ านวน…………………….. หุน้ 
 

8.  ธุรกจิที่เกีย่วข้องกบัตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
      ช่ือธุรกิจ        ประเภทธุรกิจ           ผูเ้ก่ียวขอ้ง  ร้อยละของ       ต าแหน่งงาน ตั้งแต่ปี 

หุน้ท่ีถือ       ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง      
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. ……   …..………………..   …………… 
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. ……   …..………………..   …………… 
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. ……   …..………………..   …………… 
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. ……   …..………………..   …………… 
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. ……   …..………………..   …………… 
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. ……   …..………………..   …………… 
หมายเหตุ  :  ส าหรับทุกธุรกิจท่ีเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร และธุรกิจท่ีมีการถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ  1.0  ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้       
                     ของธุรกิจนั้น 
 

9.  ประวตักิารฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคด ี(เว้นแต่ความผดิลหุโทษ) 
     ศาล                สถานะ           คดี (แพ่ง/อาญา          ขอ้หาหรือ                 ทุน                  เลขท่ี                   ผลคดี 
                          (โจทก/์จ าเลย           /ลม้ละลาย)          ฐานความผิด             ทรัพย ์                คดี 
                               /ผูร้้อง) 
………………    ……………..    …………………..    ………………..    ………….…    ………….….    ………………. 
………………    ……………..    …………………..    ………………..    ………….…    ………….….    ………………. 
 

10.  เอกสารประกอบการพจิารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  
 (1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
 (2) ส าเนาทะเบียนบา้น 
 (3) ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว /ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 
 (4) ส าเนาหลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษา 
 (5) หนงัสือรับรองการท างานจากสถานท่ีท างานปัจจุบนัหรือล่าสุด  
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ขา้พเจา้  (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................................................ตกลงใหเ้สนอช่ือ

และขอ้มลูในเอกสารฉบบัน้ี  เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  และขอรับรองวา่รายละเอียดในแบบ
ขอ้มลูขา้งตน้ถกูตอ้งครบถว้น  และเอกสารประกอบท่ียื่นมาพร้อมน้ีเป็นความจริงทุกประการ  และยินยอมใหบ้ริษทัฯ 
เปิดเผย  ขอ้มลู หรือเอกสารประกอบดงักล่าวได ้
 
 
 
                                                                                 ลงช่ือ......................................................บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
                                                  (............................................................) 


