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บมจ. ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล 
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  44  ประจ าปี 2552  (แบบ ค.) 

      
                                                                                     

วันที่.........................................……………………..................... 
 
1.  ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
     (1) ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) …………………..………....…….............(ชื่อ-สกุลเดิม ……………..………….…………....) 
                     (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………….……………...…................. 
   (2) วัน/เดือน/ปีเกิด …………………………………..อายุ …………….ปี   สัญชาติ …………………………………… 
 (3) สถานภาพการสมรส  [     ]  โสด  [     ]  สมรส  [      ]  หย่าร้าง 
     (4) ชื่อคู่สมรส ……………………………………….………....…(ชื่อ-สกุลเดิม…………….……………………….....) 
     (5) รายละเอียดเก่ียวกับบุตร 
                 ชื่อบุตร        วัน/เดือน/ปีเกิด      อายุ (ปี)         สถานที่ท างาน 
 ………………………………….. .……………………. …….……… …………………………........ 
 ………………………………….. .……………………. …….……… …………………………........ 
 ………………………………….. .……………………. …….……… …………………………........ 
 ………………………………….. .……………………. …….……… …………………………........ 
 
2. ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ : 
 เลขที่  ..............….หมู่บ้าน / อาคาร …………….………… หมู่ที่ ………ตรอก / ซอย ……………………………........ 
 ถนน................................…….........ต าบล / แขวง……………….……….อ าเภอ / เขต.............................................……  
 จังหวัด……………….……………รหัสไปรษณีย์………….…..…….….ประเทศ............................................…........... 
 โทรศัพท…์………..……………...โทรสาร...................................…….... E-mail…………………………………........ 
 ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลท่ีมิได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ในต่างประเทศ) 
 ….……………………………………………………………………………………………………..…………………. 
 ….……………………………………………………………………………………………………..……………......... 
 ….……………………………………………………………………………………………………..……………......... 
 ….……………………………………………………………………………………………………..……………......... 
 
 
 
 

ส าหรับ 
ติดรูปส ี

ขนาด 2 น้ิว 
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3.  คุณสมบัติตามวิชาชีพ 
     (1) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
           ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก  ปีท่ีส าเร็จ 
 ………………………………………        ….…………………………………….. ………………........................ 
 ………………………………………       ….…………………………………….. ………………........................ 
 ………………………………………       ….…………………………………….. ………………........................ 
     (2)  ประวตัิการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
                  ชื่อหลักสูตร                        ปีท่ีเข้าร่วม 
  …………………………………………………………......................................... ……………………................ 
  …………………………………………………………...………………..........… ................................................ 
  …………………………………………………………...………………..........… ................................................ 
  …………………………………………………………...………………..........… ................................................ 
  …………………………………………………………...………………..........… ................................................ 
 

4.  ประสบการณ์ท างานจนถึงปัจจุบัน 
ตั้งแตป่ี ถึง ปี              ชื่อสถานที่ท างาน                          ประเภทธุรกิจ       ต าแหน่งงาน 

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

5.  หน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่งงานปัจจุบัน 
 …………………………………………………………………………………………………..……………………...... 
 …………………………………………………………………………………………………………..………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………..……………..
 ............................................................................................................................................................................................ 
 

6.  การถือหุ้นในบมจ. ไอ.ซ.ี ซ.ี อินเตอร์เนชั่นแนล  ณ วันที่ ………………………………...……(วันที่ได้รับการเสนอชื่อ) 
     ถือหุ้นสามัญ   จ านวน………………….. หุ้น 
     ชื่อคู่สมรส………………………………………………………………. ถือหุ้นสามัญ จ านวน…………………...…หุ้น 
     บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     (1) ชื่อ…………………………………………………………………… ถือหุ้นสามัญ จ านวน…………………….. หุ้น 
     (2) ชื่อ…………………………………………………............................ ถือหุ้นสามัญ จ านวน…………………….. หุ้น 
     (3) ชื่อ…………………………………………………............................ ถือหุ้นสามัญ จ านวน…………………….. หุ้น 
     (4) ชื่อ…………………………………………………............................ ถือหุ้นสามัญ จ านวน…………………….. หุ้น 
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7.  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
      ชื่อธุรกิจ        ประเภทธุรกิจ           ผู้เก่ียวข้อง  ร้อยละของ       ต าแหน่งงาน ตัง้แต่ปี 

หุ้นที่ถือ       ในธุรกิจที่เก่ียวข้อง      
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. ……   …..………………..   …………… 
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. ……   …..………………..   …………… 
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. ……   …..………………..   …………… 
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. ……   …..………………..   …………… 
 หมายเหตุ  : ส าหรับทุกธุรกิจท่ีเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และธุรกิจท่ีมีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1.0 ของหุ้นที่ 
  จ าหน่ายได้แล้วของธุรกิจน้ัน 
 
8.  ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ) 
     ศาล                สถานะ           คดี (แพ่ง/อาญา          ข้อหาหรือ                 ทุน                  เลขที่                   ผลคดี 
                          (โจทก์/จ าเลย           /ล้มละลาย)          ฐานความผิด             ทรัพย์                 คดี 
                               /ผู้ร้อง) 
………………    ……………..    …………………..    ………………..    ………….…    ………….….    ………………. 
………………    ……………..    …………………..    ………………..    ………….…    ………….….    ………………. 
 
9.  เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  

 (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 (3) ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว /ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 
 (4) ส าเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา 
 (5) หนังสือรับรองการท างานจากสถานที่ท างานปัจจุบันหรือล่าสุด  
 
10. คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 

 1. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง 
 2. มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการท างานที่เป็นประโยชน์ 
  ต่อธุรกิจของบริษัท  
 3. มีภาวะผู้น า  วิสัยทัศน์  จริยธรรม  และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ   เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท  
  และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ และมี 
  ความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง 
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ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................................ตกลงให้เสนอชื่อและ
ข้อมูลในเอกสารฉบับน้ี  เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูล
ข้างต้นถูกต้องครบถ้วน  และเอกสารประกอบท่ียื่นมาพร้อมน้ีเป็นความจริงทุกประการ  และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผย
ข้อมูล  หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้ 
 
 
 ลงชื่อ......................................................บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ 
                                                          (............................................................) 


