
 

 

การเสนอวาระการประชุมและชือบุคคลเพอืเข้ารับการเลือกตงัเป็นกรรมการ 

สําหรับการประชุมสามัญผู้ถ ือหุ้น IRCP ประจาํปี 2561 

1. วัตถุประสงค์ 

เพือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็น

กรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ซงึเป็นส่วนหนงึของหลกัการกํากบัดแูลกิจการ

ทีดี ในการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บริษัท อนิเตอร์เนชนัแนล รีเสริช คอร์ปอเรชนั 

จํากัด (มหาชน) จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นและชือกรรมการ

ล่วงหน้า เพือช่วยกลนักรองให้ได้ระเบียบวาระทีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริงและคัดสรรบุคคลทีมี

คุณสมบัติเหมาะสมเพือให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาให้ความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

2. การเสนอวาระการประชุม 

2.1 ผู้ ถือหุ้นทีเสนอวาระการประชุมต้องเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ทีถือหุ้น IRCP ณ วนัทีเสนอวาระ

การประชุม นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นทีออกจําหน่าย และเรียกรับชําระค่าหุ้นเต็ม

จํานวน และมีการถือครองหุ้นติดต่อกนัมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวนัทีเสนอ 

2.2 ผู้ ถือหุ้นทีมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบฟอร์มคําขอเสนอวาระเพือบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจําปี 2561” พร้อมทงัให้ผู้ ถือหุ้นแนบเอกสารพร้อมหลักฐานทีเกียวข้องอย่าง

ครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถงึบริษัท ตามทีอยู่ด้านล่าง 

ฝ่ายสํานกัประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

บริษัท อินเตอร์เนชนัแนล รีเสริช คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 
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  ไ ด้ ตัง แ ต่ วัน จัน ท ร์ ที  15 ม ก ร าค ม  2561 ถึง วัน พ ฤ หัส บ ดีท ี  15 กุม ภ าพัน ธ์  2561 เพือให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากลนักรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  

  กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มคํา

ขอเสนอวาระเพือบรรจุเป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561” พร้อมทงัลงชือไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวบรวมส่ง

เป็นชุดเดียวกนั 

 

 

 

 

 



 

 

2.3   เรืองทีจะไม่รับพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ มีดงันี 

2.3.1 เรือทีกําหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2551 ที

แก้ไขเพิมเติม 

2.3.2 เรืองทีขดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานทีกํากบั

ดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติทีประชุมผู้ ถือหุ้น และการกํากบัดูแล

กิจการทีดีของบริษัท 

2.3.3 เรืองทีบริษทัได้ดําเนินการแล้ว 

2.3.4 เรืองทีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฎิบติัตาม

หลกัเกณฑ์ทีบริษัทกําหนด 

2.3.5 เรืองทีเป็นไปเพือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 

2.4 เรืองทีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือนดั

ประชุมว่าเป็นวาระทีกําหนดโดยผู้ ถือหุ้น 

2.5 เรืองทีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งเพือทราบและชีแจงเหตผุลในการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นด้วย 

*เรืองทีกําหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ทีแก้ไข

เพิมมเติม ได้แก ่

1) เป็นเรืองทีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในวรรคหนึง (ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายทีถือหุ้นนบัรวมกนั

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัท) 

2) เป็นเรืองทีเกียวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท และข้อเท็จจริงทีกล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถงึเหตอุนัควร 

สงสยัเกียวกับความไม่ปกติของเรืองดงักล่าว 

3) เป็นเรืองทอียู่นอกเหนืออํานาจทีบริษัทจะดําเนินการให้เกิดผลตามประสงค์ 

4) เป็นเรืองทีผู้ ถือหุ้น ได้เคยเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนทีผ่านมา และเรือง

ดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงกว่าร้อยละสิบของจํานวนสิทธิทังหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการ

นําเสนอครังใหม่จะได้เปลียนแปลงไปอย่างมีนยัสําคญัจากข้อเท็จจริงในขณะทีนําเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นในครังก่อน 

5) กรณีอืนใดตามทคีณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

 

 

 



 

 

3. การเสนอชือกรรมการ 

3.1 ผู้ ถือหุ้นทีจะเสนอชือกรรมการต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัทีเสนอชือกรรมการ 

3.2 ผู้ ถือหุ้นทีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “คําขอเสนอชือบุคคลเพอืเลือกตงัเป็นกรรมการในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561”  พร้อมทงัให้ผู้ ถือหุ้นแนบเอกสารพร้อมหลกัฐานทีเกียวข้องและขอให้

ผู้ทีได้รับการเสนอชือกรอก “แบบข้อมูลบุคคลทีได้รับการเสนอชือเข้ารับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561” และ “แบบสอบถามคุณสมบตัิของผู้ ได้รับการเสนอชือเพือ

เลือกตงัเป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561” พร้อมเอกสารหลกัฐานทีเกียวข้องอย่าง

ครบถ้วนและสมบรูณ์ ส่งถึงบริษัท ภายในวันพฤหสับดีท ี 15 กุมภาพันธ์  2561 ตามทีอยู่ด้านล่างนี 

 

ฝ่ายสํานกัประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

บริษัท อินเตอร์เนชนัแนล รีเสริช คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 
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3.3 กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอชือบคุคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชือ

บุคคลเพือเลือกตงัเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561” และลงชือไว้เป็นหลักฐาน 

แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกนั 

3.4 บุคคลทีได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการ จะต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม ดงันี 

3.4.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมาย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และการกํากบัดแูลกิจการทีดีของบริษัท 

3.4.2 มีความรู้ความสามารถทีเป็นประโยชน์อย่างสําคญัต่อธรุกิจของบริษัท 

3.4.3 ไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท 

3.5 บุคคลทีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจชืุอในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้ง

ในหนงัสือนดัประชุมว่าเป็นผู้ทีได้รับการเสนอชือจากผู้ ถือหุ้น  

 

 

 

 

 

 

 



 

ประทับตราบริษัท 

(ถ้ามี)  

 

คําขอเสนอวาระเพอืบรรจุเป็นวาระการประช ุมสามัญผู้ถ ือหุ้น ประจาํปี 2561 

1. ข้อมูลทวัไป 

ชือ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).......................................................................................................................... 

ทีอยู่ปัจจบุนั (ทีสามารถติดต่อได้)..................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 โทรศพัท์.......................................................................โทรสาร......................................................... 

 E-mail address…………………………………………………………………………………………….. 

2. จาํนวนหุ้น IRCP ทถีือครอง ณ วันเสนอวาระ..................................................................................................... 

3. เรืองทเีสนอ ..................................................................................................................................................... 

วตัถุประสงค์           (     )  เพือพิจารณา                                                  (     )  เพอืทราบ 

รายละเอียด ................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

                              (     )  มีเอกสารประกอบ                                           (     )  ไมมี่เอกสารประกอบ 

4. เอกสารหลักฐานทผีู้ถ ือห ุ้นต้องแนบพร้อมคาํขอเสนอวาระ 

4.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอนืจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากัด หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือสําเนาใบหุ้นทีลงนามรับรอง

สําเนาถูกต้อง 

4.2 หลกัฐานแสดงตน 

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

ชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามารับรองสําเนาถูกต้อง 

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ

หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ มีอาํนาจลงนามทีได้ลงชือในแบบคําขอเสนอนี พร้อมลง

นามรับรองสําเนาถูกต้อง 

5. คาํรับรอง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูและเอกสารหลกัฐานทีแนบมานี ถกูต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผย

ข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได้ 

                                                                                                                                                                                      

ลงชือ.................................................ผู้ขอเสนอวาระ 

(........................................................) 

วนัที................................................... 

 

 



 

ประทับตราบริษัท 

(ถ้ามี)  

 

คําขอเสนอชือบุคคลเพ ือเลือกตงัเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น ประจาํปี 2561 

1. ข้อมูลทวัไป 

ชือ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).......................................................................................................................... 

ทีอยู่ปัจจบุนั (ทีสามารถติดต่อได้)..................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 โทรศพัท์.......................................................................โทรสาร......................................................... 

 E-mail address…………………………………………………………………………………………….. 

2. จาํนวนหุ้น IRCP ทถีือครอง ณ วันเสนอวาระ..................................................................................................... 

3. รายชอืบุคคลทปีระสงค์จะเสนอชือเพอืพ ิจารณาเข้ารับการเลือกตงัเป็นกรรมการ

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

4. เอกสารหลักฐานทผีู้ถ ือห ุ้นต้องแนบพร้อมคาํขอเสนอวาระ 

4.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอนืจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากัด หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือสําเนาใบหุ้นทีลงนามรับรอง

สําเนาถูกต้อง 

4.2 หลกัฐานแสดงตน 

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณี

ชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามารับรองสําเนาถูกต้อง 

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ

หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ มีอาํนาจลงนามทีได้ลงชือในแบบคําขอเสนอนี พร้อมลง

นามรับรองสําเนาถูกต้อง 

5 คาํรับรอง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูและเอกสารหลกัฐานทีแนบมานี ถกูต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผย

ข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได้ 

                                                                                                                                                                                      

ลงชือ.................................................ผู้ขอเสนอชือกรรมการ 

(........................................................) 

วนัที................................................... 

 

 

 

 



 

แบบข้อมูลบุคคลทไีด้รับการเสนอชือเข้ารับการพจิารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ 

ในทปีระชุมสามัญผู้ถือห ุ้น ประจําปี 2561 

1. ข้อมลูทวัไปของบคุคลทีได้รับการเสนอชือ 

(1) ชือ – ชือสกลุ (ภาษาไทย).............................................................................................. 

                    (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................... 

(2) วนั/เดือน/ปีเกิด.............................................................................อาย.ุ.......................ปี 

(3) สญัชาติ.....................................................เลขทีบตัรประจําตวัประชาชน

............................................. 

(4) คู่สมรส ชือ....................................................................(ชือสกลุเดิม

...................................................) 

(5) บุตร ......................................................คน ได้แก่ 

ชือ............................................................................อาย.ุ.........ปี ทีทํางาน

......................................... 

ชือ............................................................................อาย.ุ.........ปี ทีทํางาน

......................................... 

ชือ............................................................................อาย.ุ.........ปี ทีทํางาน

......................................... 

ชือ............................................................................อาย.ุ.........ปี ทีทํางาน

......................................... 

ชือ............................................................................อาย.ุ.........ปี ทีทํางาน

......................................... 

2. ทีอยู่ปัจจบุนั 

(1) ทีอยู่สถานประกอบธุรกิจ ชือสถานประกอบธุรกิจ

.................................................................................. 

เลขที....................................ตรอก/ซอย..............................................ถนน

....................................... 

ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต

.............................................................. 

จงัหวดั.................................................................โทรศพัท์

................................................................ 

(2) ทีอยู่สถานทีพํานกัอาศยั เลขที...............................ตรอก/ซอย.............................ถนน

............................ 

ตําบล/แขวง..........................................................อําเภอ/เขต

.............................................................. 

จงัหวดั..................................................................โทรศพัท์

................................................................. 

ติดรูปสี 

ขนาด 2 นิว 



 

(3) ทีอยู่ในต่างประเทศ (กรณีบคุคลทีมิได้ถือสญัชาติ

ไทย)........................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.............. 

3. คณุสมบตัิตามวิชาชีพ 

(1) คณุสมบตัิทางการศึกษา (โปรดแนบหลกัฐานทางการศกึษา) 

ชือสถาบนัทีสําเร็จการศกึษา                       ชือคณุวฒุิและสาขาวชิาเอก  ปีทีสําเร็จ 

............................................ ........................................... ....................... 

................................................. .......................................... . ....................... 

................................................. ............................................ ........................ 

................................................. ............................................ ........................ 

 

(2) หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือสมัมนาทีเกียวข้องกบัการเป็นกรรมการบริษัท 

ชือหลกัสตูร                         ชือจดัหลกัสตูร   ปีทีเข้าร่วม 

................................................. ............................................... ....................... 

................................................. ............................................... ....................... 

................................................. ............................................... ........................ 

4. คณุสมบตัิตามแบบสอบถามของบริษทั 

(     )   ได้ตอบแบบสอบถามคณุสมบตัิของผู้ได้รับการเสนอชือเพือเลือกตงัเป็นกรรมการในการประชุม

สามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 และแนบมาพร้อมแบบข้อมูลนี 

5. ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลงัจนถึงปัจจบุนั (หากปัจจบุนัไม่ได้ทํางานดงักล่าวแล้ว กรุณาระบวุ่าทํา

ถงึปีใด) 

ตงัแต่ปี พ.ศ.  ชือสถานทีทํางาน   ประเภทธุรกิจ  ตําแหน่งงาน 

.....................  ........................................... ........................ ............................ 

.....................  ........................................... ....................... ............................ 

.....................  ........................................... ....................... ............................ 

.....................  ........................................... ....................... ............................ 

.....................  ........................................... ....................... ............................ 

 

 

 

 

 

 



 

6. การถือหุ้นใน บมจ. อินเตอร์เนชนัแนล รีเสริช คอร์ปอเรชนั ณ วนัที................................(วนัทีได้รับการ

เสนอชือ) 

ถือหุ้นบริษทั หุ้นสามญั.........................................หุ้น คู่สมรส ถือหุ้นสามญั...................................หุ้น 

บุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ (1) ชือ................................................ถือหุ้นสามญั IRCP………………….หุ้น 

                                                           (2)  ชือ................................................ถือหุ้นสามญั IRCP………………….หุ้น 

                                                           (3) ชือ.................................................ถือหุ้นสามญั IRCP………………….หุ้น 

                                                           (4) ชือ.................................................ถือหุ้นสามญั IRCP………………….หุ้น 

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

และข้อมลูในเอกสารฉบบันี เพือเข้ารับการพิจารณาเพือเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัท และรับรองว่า รายละเอียดในแบบ

ข้อมลูข้างต้นนีถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบทียืนมาพร้อมนีเป็นความจริงทกุประการ และยินยอมให้บริษัท

เปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารประกอบดงักล่าวได้ 

ลงชือ.................................................บคุคลทีได้รับการเสนอชือ 

(........................................................) 

วนัที................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชือผู้ได้รับการเสนอ 

(ไทย)............................................................................................................................................. 

(องักฤษ) ............................................................................................................................................ 

โปรดทําเครือหมาย “X” ในช่องคําตอบกบัข้อมลูของท่าน 

หมวดท ี1 คุณสมบัตทิวัไป 

ลําดบั รายการทีสอบถาม 
คําตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นบคุคลธรรมดาและบรรลนิุติภาวะแล้ว ใช่หรือไม ่   

2. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท

ร่วม หรือบริษัททีเกียวข้อง ทงันี ให้นบัรวมถึงหุ้นทถีืออยู่โดยผู้ ทีเกียวข้อง (คู่สมรส บดิา มารดา 

ผู้ รับบตุรบญุธรรม บตุร บตุรบญุธรรม และนิติบคุคลอนืตามทีกฎหมายกําหนด) ด้วยใช่หรือไม ่

  

3. ไม่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจําหรือไมไ่ด้

เป็นผู้ ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบญัชี ทนายความ หรือวิชาชีพทีทําให้มีข้อจํากดัในการแสดง

ความเห็นทีเป็นอสิระ แก่บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไมเ่ป็นผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไม่เป็นบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และต้องพ้นจาก

สถานะหรือตําแหน่งทีอาจเกิดความขดัแย้งดงักลา่วแล้วเป็นเวลา 1 ปีขึนไป ใชห่รือไม่ 

  

4.  ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ในลกัษณะทีเป็นการจํากดัความเป็นอิสระในการปฏิบติั

หน้าทีตําแหน่งกรรมการ ซงึมีจํานวนเงินหรือมีมลูค่าทีมีนยัสําคญัเป็นสดัสว่นกับรายได้บริษัท 

และไมมี่ผลประโยชน์ หรือสว่นได้เสยี ไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อม ทงัในด้านการเงิน และการ

บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ในลกัษณะทีจะทําให้ขาดความเป็นอสิระ ใชห่รือไม่ 

  

5. ไม่มีญาติสนิท (บิดา มารดา พี น้อง คู่สมรส บตุร รวมทงัคู่สมรสของบตุร) กบัผู้บริหารระดับสงูผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ (บคุคลทีถือหุ้นของบริษัทเกินร้อยละ 5 ของหุ้นทีจําหนา่ยได้แล้วทงัหมด) ของ

บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบคุคลทึอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และไมไ่ด้รับ

การแต่งตงัให้เป็นตวัแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใช่หรือไม ่

  

 

 

    

      ลงชือ..............................................ผู้ ได้รับการเสนอชือ 

แบบสอบถามคณุสมบตัิของผู้ได้รับการเสนอชือเพือเลือกตงัเป็นกรรมการ 

ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 



 

หมวดท ี2 ลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

ลําดบั รายการทีสอบถาม 
คําตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นหรือเคยเป็นบคุคลล้มละลาย บคุคลทีถกูศาลสงัพิทกัษ์ทรัพย์ บคุคลไร้ความสามารถหรือ

เสมือนไร้ความสามารถ ใชห่รือไม ่

  

2. เคยได้รับโทษจําคกุ โดยคําพิพากษาถึงทีสดุ หรืออยู่ในระหวา่งรอการลงโทษให้จําคุกในความผิด

เกียวกับทรัพย์ทกีระทําโดยทจุริต ใช่หรือไม ่

  

3. เคยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานอืนของรัฐ ฐานทจุริตต่อ

หน้าที ใช่หรือไม่ 

  

4. เคยถกูถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จดัการตาม พร.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ 

ม.144 หรือ ม. 145 หรือเคยถกูถอดถอนตามบทบํญญัติแห่งกฎหมายอนื ใช่หรือไม ่

  

5. เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา สมาชิกสภาท้องถิน หรือ

ผู้บริหารท้องถิน ใช่หรือไม ่

  

6. เป็นผู้จดัการ หรือบคุคลผู้ มีอาํนาจในการจดัการของห้างหุ้นสว่นหรือบริษัทจํากัด ซึงตนหรือ

ผู้ เกียวข้องหรือห้างหุ้นสว่นตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ ม.258 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) เป็น

หุ้นส่วนหรือถือหุ้นอยู ่ใช่หรือไม ่

  

7. มีประวตัิการบริหารและผลงานในอดีตเสียหาย หรือเคยมีพฤติกรรมทีแสดงถึงวิธีการทําธุรกิจทีไม่

เป็นธรรมหรือไมน่่าเชือถือ หรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีสว่นร่วมหรือสนบัสนนุการ

กระทําดังกล่าวของบคุคลอืน ใช่หรือไม่ 

  

8. เคยทําหรือเกียวข้องกับการดําเนินธรุกิจใด ๆ ทีมีลกัษณะอนัเป็นการหลอกลวงผู้ อืน หรือประชาชน

หรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงใด ๆ หรือการกระทําการใด ๆ ทีไมเ่หมาะสมไมว่า่จะชอบด้วย

กฎหมายหรือไมก่็ตาม ใชห่รือไม ่

  

9. มีปัญหาในการชําระเงินต้นหรือดอกเบียกบัสถาบนัการเงิน ใช่หรือไม ่   

10. เป็นบคุคลซึงมีชืออยู่ในบญัชีรายชือบคุคลทีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นวา่ไม่สมควรเป็น

ผู้บริหารตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช่หรือไม ่

  

11. อยู่ระหวา่งต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฎิบติัหน้าทีเป็นกรรมการ ผู้จดัการ บคุคลผู้ มีอํานาจในการ

จดัการ หรือทปีรึกษาของบริษัทจดทะเบียน ใช่หรือไม ่

  

12. อยู่ระหวา่งถกูกลา่วโทษหรือถกูดําเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมายในความผิด

เกียวกับการกระทําอนัไมเ่ป็นธรรมเกียวกบัการซอืขายหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือขายล่วงหน้า หรือ

การบริหารงานทีมลีกัษณะเป็ฯการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต ใช่หรือไม ่

  

13. มีหรือเคยมีพฤติกรรมทเีป็นการจงใจแสดงข้อความอนัเป็นเท็จในสาระสําคญัหรือปกปิดข้อความ

จริงอนัเป็นสาระสําคญัทีควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ ทต้ีองเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยืนต่อ

สํานักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือต่อองค์กรทีมีอํานาจกํากับดูแลสถาบนัการเงินหรือมี 

หรือเคยมีสว่นร่วม หรือสนับสนนุการกระทําดงักล่าวของบคุคลอนื ใชห่รือไม ่

  

 

 

ลงชือ..............................................ผู้ ได้รับการเสนอชือ 



 

 

ลําดบั รายการทีสอบถาม 
คําตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 

14. เป็นบคุคลทีตลาดหลกัทรัพย์ฯ เห็นวา่ไม่สมควรเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบงัคบัของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ใชห่รือไม ่

  

15. เป็นบคุคลทีมีลกัษณะต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจกัรไทย ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมืองฯ (กรณีเป็น

บคุคลทีไมม่ีถินทีอยู่ในประเทศไทย หรือไมมี่สญัชาติไทย) ใชห่รือไม่ 

  

 

หมวดท ี3 การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอ ืน และการประกอบธุรก ิจทก่ีอให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

ล ําดบั รายการทีสอบถาม 
คําตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึงหรือ

หลายอย่าง ในบริษัทอืน่ไมเ่กิน 3 กลุ่มธุรกิจ (กลุม่ธรุกิจ หมายถงึ กลุ่มบริษัททีประกอบด้วย บริษัท

แม ่บริษัทลกู และบริษัทร่วม หรือกลุม่บริษัททีอยู่ภายใต้อํานาจควบคมุกิจการของบคุคลเดียวกัน)  

ใช่หรือไม ่

  

2. เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 4 บริษัท ใช่หรือไม่   

3. ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทหรือเข้าเป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจํ่ากัดความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดัหรือเป็น

กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอืนทีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการ

แขง่ขนักับกิจการของธนาคาร ไมว่า่จะทําเพอืประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อนื ใช่หรือไม ่

  

4. เป็นบคุคลทีมีข้อพิพาท หรือคดีความในศาล หรืออนุญาโตตุลาการทีมีบริษัทเป็นคูค่วามในคดี ใช่

หรือไม ่

  

 

หมวดท ี4 คุณสมบัตอิ ืน ๆ   

ลําดบั รายการทีสอบถาม 
คําตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 

1. มีภาวะผู้นํา และวิสยัทศัน์ทีโดดเด่น กล้างไกล มคีวามคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านบริหาร

จดัการ และมุง่มนัทีจะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ ใช่หรือไม ่

  

2. สามารถทํางานให้บริษัทได้เต็มเวลา อทิุศตนเพือความสําเร็จขององค์กร และประโยชน์สว่นรวม ใช่

หรือไม ่

  

3. เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทํางานทีโปร่งใส รวมทังมีความสามารถในการแสดง

ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ใช่หรือไม ่

  

 

 

ลงชือ..............................................ผู้ ได้รับการเสนอชือ 


