
 

หลักเกณฑ์และเงอืนไขการใช้ส ิทธ ิของผู้ถ ือห ุ้นในการ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น  

และเสนอชอืบุคคลเพอืเข้ารับการพจิารณาเลือกตังเป็นกรรมการ 

สําหรับการประชุมสามัญผู้ถ ือหุ้นประจําปี 2562 ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 

1. เจตนารมณ์ 

บริษัท อนิเตอร์เนชนัแนล รีเสริช คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสําคญัต่อการปฎิบติัตามหลกัการ

กํากับดูแลกิจการทีดี (Good Corporate Governance) โดยตระหนักถึงความสําคญัของสิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมทัง

ดําเนินการรักษาสิทธิพืนฐานทีผู้ ถือหุ้นพึงได้รับและความเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้ นทุกราย ด้วยความ

โปร่งใส และเป็นธรรมภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทงัการจดัการทีเหมาะสม มี

ประสิทธิภาพ เพอืให้เกิดประสิทธิผลทีดีทีสดุต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอย่าง

เป็นธรรมและเท่าเทียมกันทีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจําปี 2562 ของ บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 

ดงันนั เพือให้วิธีการในการพิจารณาทีชดัเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ได้กําหนดหลกัเกณฑ์และเงือนไขสําหรับการเสนอ

ระเบียบวาระการประชมุ และ/หรือเสนอชือบุคคลทีจะเข้ารับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัทฯ ไว้ 

2. นิยาม 

บริษัทฯ  หมายความว่า บริษัท อินเตอร์เนชนัแนล รีเสริชคอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชันแนล รีเสริชคอร์ปอเรชัน จํากัด 

(มหาชน) 

กรรมการ  หมายความว่า กรรมการ บริษัท อนิเตอร์เนชนัแนล รีเสริชคอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 

ระเบียบวาระการประชมุ หมายความว่า ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 อินเตอร์เนชนัแนล 

รีเสริชคอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 

3. คณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นทีเสนอวาระการประชุมต้องเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ทีถือหุ้น IRCP ณ วนัทีเสนอวาระการประชุม นับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นทีออกจําหน่าย และเรียกรับชําระค่าหุ้นเต็มจํานวน และมีการถือครองหุ้น

ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวนัทีเสนอ 

4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

4.1 เรืองทีจะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชุม 

(1) เรืองทีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที

กํากบัดูแลบริษัทฯ หรือขัดกบัวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติทีประชมุผู้ ถือหุ้น และหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี

ของบริษัทฯ 

(2) เรืองทีอยู่นอกเหนืออํานาจทีบริษัทฯ จะดําเนินการได้ 

(3) เรืองทีเป็นไปเพือผลประโยชน์ของบคุคลใดบคุคลหนึง หรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 

(4) เรืองทีไม่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ 



 

(5) เรืองทีเป็นอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีทีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี

นยัสําคญัต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 

(6) เรืองทีเคยเสนอต่อทีประชมุผู้ ถือหุ้นเพือพจิารณาในรอบ  เดือน ทีผ่านมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วยเสียง

ทีน้อยกว่าร้อยละ  ของจํานวนหุ้ นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด โดยทีข้อเท็จจริงในเรืองนันยังไม่ได้

เปลียนแปลงอย่งมีนยัสําคญั 

(7) เรืองทีบริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้ว 

(8) เรืองทีเสนอโดยผู้ถือหุ้นทีมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนตาม ข้อ  

(9) เรืองทีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมูลหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที

กําหนดหรือไม่สามารถติดต่อได้  

4.2 ขนัตอนในการเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชมุ 

(1 )  ผู้ ถือหุ้นทีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 จะต้องจดัส่งเอกสารหลกัฐานเพือประกอบการพจิารณา ดงัต่อไปนี 

i. ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 (แบบ ก.)” ใน

ส่วนท้ายของหลกัเกณฑ์นี พร้อมลงชือไว้เป็นหลกัฐาน 

ii. หลักฐานการถือหุ้ นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ

หลักทรัพย์อืนจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

iii. หลกัฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

- สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (หากเป็น

ชาวต่างประเทศ) หรือสําเนาใบต่างด้าว ทียงัไม่หมดอายุของผู้ ถือหุ้น พร้อมทงัลงลายมือชือ

รับรองความถกูต้อง 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 

- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซงึรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มี

อํานาจลงนามลายมือชือ พร้อมประทบัตราของนิติบคุคลนนั ๆ  

- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง 

(หากเป็นชาวต่างชาติ) หรือสําเนาใบต่างด้าว ทียงัไม่หมดอายขุองผู้มีอํานาจลงนามลายมอืชือ

ดงักล่าวพร้อมทงัลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง 

Iv เอกสารเพมิเติมทีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

 

 



 

โดยเอกสารดังกล่าวข้างต้นจะต้องส่งให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที 31 มกราคา 2562 เท่านนั เพือให้คณะกรรมการมีเวลา

เพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุได้ โดยจัดส่งเอกสารดงักล่าวโดยทางจดหมายลงทะเบียนมายังทีอยู่ ดงันี 

 

 

 

 

 

(2)  ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ

คณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้ นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจําปี 2562 (แบบ ก.)“ ให้ครบถ้วน และลงนามไว้เป็นหลกัฐาน พร้อมทงัแสดงหลกัฐานตามข้อ (1) ส่วนผู้

ถือหุ้นรายที 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2562 

(แบบ ก.)“ เฉพาะข้อ (1) ให้ครบถ้วน พร้อมทงัลงนามไว้เป็นหลกัฐาน และให้รวบรวมหลกัฐานการถือหุ้นของ

ผู้ถือหุ้นทกุรายพร้อมเอกสารประกอบเพิมเติม (ถ้ามี) เป็นชดุเดียวกนั 

(3)  ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุม

มากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจัดทํา “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2562 (แบบ ก.)“ 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ ให้ครบถ้วน และลงนามไว้เป็นหลกัฐาน พร้อมทงัแสดงหลกัฐาน

ตามข้อ (1)  

4.3 กระบวนการพิจารณา  

 (1) เลขานกุารบริษัทฯ จะพิจารณากลนักรองเรืองทีได้รับการเสนอในเบืองต้นก่อนทีจะนําเสนอคณะกรรมการ 

 (2) คณะกรรมการจะพิจารณาความจําเป็นและเหมาะสมของเรืองทีผู้ ถือหุ้นเสนอว่าสมควรบรรจุเป็นระเบียบ

วาระการประชมุผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยวาระทีเสนอดงักล่าวจะต้องไม่มีลกัษณะเข้าข่ายตามข้อ 4.1 (1) ถงึ  (9)  

 (3) เรืองทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือ

เชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สําหรับเรืองทีไม่ผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ พร้อมทังชืแจงเหตุผลในวนัประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2562 หรือแจ้งผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอืน ๆ  ทีเหมาะสมต่อไป ทงันี ผู้ถือหุ้น หรือตวัแทน

ของกลุ่มผู้ ถือหุ้นทีรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม และได้รับการบรรจุ ควรมาร่วมประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปีด้วย 

 

เลขานุการบริษัท 

บริษัท อินเตอร์เนชันแนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

23/106-108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ       

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 



 

5. การเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการ 

5.1 คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ 

    บคุคลทไีด้รับเสนอชือเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี 

(1) มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์ และความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น

โดยรวมปฎิบตัิหน้าทีกรรมการด้วยความระมดัระวงั และซือสตัย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่าง

สมําเสมอ มีส่วนร่วมในการประชุมอย่างสร้างสรรค์ มีประวตัิการทํางาน และจริยธรรมทีดีงาม 

(3) มีความรู้ความสามารถทีสําคญัต่อธุรกิจของบริษัทฯ 

5.2  ขนัตอนในการเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ 

  (1) ผู้ ถือหุ้นทีมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3  จะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานเพือประกอบการพิจารณา 

ดงัต่อไปนี 

i ต้นฉบับของ “แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการ (แบบ ข.)” ใน

ส่วนท้ายของหลกัเกณฑ์นี พร้อมลงชือไว้เป็นหลกัฐาน 

ii หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 3 ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์

อนืจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

iii หลกัฐานการแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

- สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (หากเป็น

ชาวต่างประเทศ) หรือสําเนาใบต่างด้าว ทียงัไม่หมดอายุของผู้ ถือหุ้น พร้อมทงัลงลายมือชือ

รับรองความถกูต้อง 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 

- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซงึรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มี

อํานาจลงนามลายมือชือ พร้อมประทบัตราของนิติบคุคลนนั ๆ  

- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง 

(หากเป็นชาวต่างชาติ) หรือสําเนาใบต่างด้าว ทียงัไม่หมดอายขุองผู้ มีอํานาจลงนามลายมือชือ

ดงักล่าวพร้อมทงัลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง 

Iv หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลทีได้รับการเสนอชือ โดยดําเนินการให้บคุคลทีได้รับการ

เสนอชอืกรอกข้อมลูใน “แบบข้อมลูของบุคคลทีได้รับการเสนอชือเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตงั

เป็นกรรมการ (แบบ ค.)” พร้อมทงัลงลายมอืชือ และแนบหลกัฐานการแสดงตน เอกสาร



 

ประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ หลกัฐานการศกึษา และประวัติการทํางาน 

(Curriculum Vitae) ของบคุคลทีได้รับการเสนอชือ และลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมลูใน

เอกสารแนบดงักล่าวด้วย 

V เอกสารประกอบเพิมเติมทีจะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

โดยเอกสารดังกล่าวข้างต้นจะต้องส่งให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที 31 มกราคา 2562 เท่านนั เพือให้คณะกรรมการมีเวลา

เพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทีได้รับการเสนอชือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการได้ โดย

จดัส่งเอกสารดงักล่าวโดยทางจดหมายลงทะเบยีนมายงัทีอยู่ ดงันี 

 

 

 

 

 

(2)  ในกรณีทีผู้ ถือหุ้ นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ  ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชือบุคคล

เพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ (แบบ ข.)” ให้ครบถ้วน และลงนามไว้เป็นหลกัฐาน พร้อมทงั

แสดงหลักฐานตามข้อ (1) ส่วนผู้ถือหุ้นรายที 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมลูใน “แบบเสนอชือบคุคลเพือเข้ารับ

การพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการ (แบบ ข.)” เฉพาะข้อ (1) ให้ครบถ้วน พร้อมทังลงนามไว้เป็นหลักฐาน 

และให้รวบรวมหลกัฐานการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุรายพร้อมเอกสารประกอบเพิมเติม (ถ้ามี) เป็นชดุเดียวกนั 

(3)  ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอชือบคุคลเพือเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายชือ ผู้ ถือหุ้นต้องจัดทํา  “แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ (แบบ ข.)” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ ให้ครบถ้วน และลงนามไว้เป็นหลกัฐาน 

พร้อมทงัแสดงหลกัฐานตามข้อ (1)  

 5.3  กระบวนการพจิารณา 

 (1) เลขานุการบริษัทฯ จะพิจารณากลนักรองคุณสมบตัิของบุคคลทีได้รับการเสนอชือในเบืองต้นก่อนทีจะ

นําเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 (2) คณะกรรมสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนการจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทีได้รับการเสนอ

ชือและนําเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  

 (3) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่บรรจุรายชือบุคคลทีมีคุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ใน

ข้อ 5.1 และไม่ดําเนินการตามขนัตอนทีกําหนดไว้ในข้อ 5.2 ข้างต้น 

เลขานุการบริษัท 

บริษัท อินเตอร์เนชันแนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

23/106-108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ       

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 



 

 (4) รายชือบุคคลทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใน

หนงัสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสําหรับรายชือทีไม่ผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ พร้อมทังชีแจงเหตผุลในวนัประชุมสามญั

ผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 หรือแจ้งผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอืนๆ ทีเหมาะสมต่อไป ทงันี ผู้ ถือหุ้น หรือ

ตวัแทนของกลุ่มผู้ ถือหุ้นทีรวมกนัเสนอรายชือบุคคลเพือเข้ารัรบการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ และได้รับ

การบรรจุ ควรมาร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ ก. 

แบบเสนอระเบยีบวาระการประช ุมสามญัผู้ถ ือห ุ้นประจาํปี 2562 

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อืนๆ ........................................................................................................................ 

เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์เนชนัแนล รีเสริชคอร์ปอเรชนั จาํกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญั จาํนวน...................หุ้น 

อยู่บ้านเลขที.................หมู่ที.............ถนน...........................................ตําบล/แขวง.............................................. 

อําเภอ/เขต........................................จงัหวดั..................................หมายเลขโทรศัพท์มอืถือ.................................. 

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ททํีางาน..............................................อีเมล์ (ถ้ามี)............................................................ 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

 เรือง.................................................................................................................................................................. 

 วตัถปุระสงค์  เพอืทราบ   เพอืพิจารณา   เพอือนุมตัิ 

 เอกสารประกอบ  มีจํานวน ...............หน้า  ไมมี่ 

 รายละเอียด (เช่น ข้อเท็จจริง เหตผุล หรือ ประโยชน์ทีจะได้รับ เป็นต้น) 

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในแบบ ก. นี หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิมเติมถกูต้องทกุประการทงัหมด และเพือ

เป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงชือไว้เป็นสําคญั ดงันี 

 

       ลงชือ.................................................................ผู้ ถือหุ้น 

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

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

หมายเหต ุ

1. การเสนอเรืองเพอืบรรจเุป็นวาระการประชมุต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีบริษัทฯ กําหนด 

2. ผู้ ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลกัฐาน เพือประกอบการพิจารณาตามระบุไว้ในข้อ 4.2 โดยทางจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามทีอยู่

ด้านลา่ง ภายในวนัท ี31 มกราคม 2562 

เลขานกุารบริษัท บริษัท อินเตอร์เนชันแนล รีเสริช คอร์ปอเรชนั จํากัด (มหาชน) 23/106-108 ซอยศนูย์วิจยั         ถนนพระราม 9 

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

 

 

 



 

แบบ ข. 

แบบเสนอชือบุคคลเพอืเข้ารับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ 

การประชุมสามญัผู้ถ ือห ุ้นประจาํปี 2562 

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อืนๆ ......................................................................................................................... 

เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์เนชนัแนล รีเสริชคอร์ปอเรชนั จาํกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญั จาํนวน...................หุ้น 

อยู่บ้านเลขที.................หมู่ที.............ถนน...........................................ตําบล/แขวง............................................... 

อําเภอ/เขต........................................จงัหวดั..................................หมายเลขโทรศัพท์มอืถือ................................... 

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ททํีางาน..............................................อีเมล์ (ถ้ามี)............................................................ 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชือนาย/นาง/นางสาว/อืน........................................................................................ 

อายุ............ปี ซงึมีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ บริษัท 

อินเตอร์เนชนัแนล รีเสริช คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) พร้อมกนันีได้แนบ “แบบข้อมลูของบุคคลทีได้รับการเสนอชือเพือ

เข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็นการมการ (แบบ ค.)” และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบติั ได้แก่ หลักฐาน

การศึกษา และประวตัิการทํางาน (Curriculum Vitae) ได้แก่ หลกัฐานการศึกษา และประวตัิการทํางานของบคุคลทีได้รับ

การเสนอชือ และลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมลูในเอกสารแนบดงักล่าว อีกทงั เอกสารประกอบอืนเพิมเติมทีได้ลง

ชือรับรองความถูกต้องไว้แล้วทกุหน้าจํานวน..............................แผ่น 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. แบบ ค. พร้อมทังหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิมเติมทังหมดถูกต้องทุก

ประการ และเพอืเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชือไว้เป็นสําคัญ ดงันี 

 

       ลงชือ.................................................................ผู้ ถือหุ้น 

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

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

หมายเหต ุ

1. การเสนอชือบคุคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีบริษัทฯ กําหนด 

2. ผู้ ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลกัฐาน เพือประกอบการพิจารณาตามระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยทางจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามทีอยู่

ด้านลา่ง ภายในวนัท ี31 มกราคม 2562 

เลขานกุารบริษัท บริษัท อนิเตอร์เนชันแนล รีเสริช คอร์ปอเรชนั จํากัด (มหาชน) 23/106-108 ซอยศนูย์วิจยั         ถนนพระราม 9 

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

 

 

 



 

แบบ ค. (หน้า 1/6) 

แบบแจ้งข้อมูลของบุคคลทไีด้รับการเสนอชือเพอืเข้ารับการพจิารณาเลือกตังเป็น

กรรมการ 

การประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นประจาํปี 2562 

ส่วนท ี1: ข้อมูลท ัวไป 

1.1 ผู้ ทีได้รับการเสนอชือ 

 ชือ..................................................................................นามสกลุ................................................................ 

 ชือ- นามสกลุเดิม (ถ้ามี) 

 ชือ..................................................................................นามสกลุ................................................................ 

 สญัชาติ......................................วนั/เดือน/ปี เกิด........................................................อาย.ุ........................ปี 

 สถานภาพ  โสด   สมรส   หย่า   หม้าย 

 ประเภทบตัร  บตัรประจําตัวประชาชน 

    หนงัสือเดินทาง (เฉพาะบคุคลทีมิได้มีสญัชาติไทยและไม่มี/ไมท่ราบเลขทีบตัรประจําตัว

ประชาชน)  เลขที.......................................................................................วนัหมดอาย.ุ.................................. 

  (โปรดแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง และลงลายมือชือรับรองความถกูต้อง) 

 1.2 คู่สมรส 

 ชือ..................................................................................นามสกลุ................................................................ 

 ชือ- นามสกลุเดิม (ถ้ามี) 

 ชือ..................................................................................นามสกลุ................................................................ 

 สญัชาติ......................................วนั/เดือน/ปี เกิด........................................................อาย.ุ........................ปี 

 1.3 บตุร 

 (1) ชือ..................................................................................นามสกลุ................................................................ 

 (2) ชือ..................................................................................นามสกลุ................................................................ 

 (3) ชือ..................................................................................นามสกลุ................................................................ 

 

 



 

แบบ ค. (หน้า 2/6) 

 1.4 ทีอยู่ปัจจบุนัทีติดต่อได้ 

 เลขที...............หมูบ้่าน/อาคาร...............................หมูที่..........ตรอก/ซอย..............................ถนน....................... 

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

 รหัสไปรษณีย์........................................... ..ประเทศ..............................................โทรศัพท์................................. 

 โทรสาร.....................................................อีเมล์.......................................................... 

 ทีอยู่ในต่างประเทศ (กรณีบคุคลทีมไิด้มีสญัชาติไทยให้ระบทีุอยู่ทตีิดตอ่ได้ในต่างประเทศด้วย) 

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

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

 1.5 ประวตัิการศึกษา 

ปี สถาบนัการศึกษา วฒิุการศกึษา/สาขาวิชา 

   

   

   

   

 

 1.6 ประสบการณ์การทํางาน ช่วง 5 ปีทีผ่านมาจนถึงปัจจบุนั 

ปี ตําแหน่ง สถานททํีางาน 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 

แบบ ค. (หน้า 3/6) 

 1.7 การผา่นการอบรมทเีกียวข้องทีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ชือหลกัสตูร        ปีทีเข้ารับการฝึกอบรม 

 [   ]   Director Certification Program (DCP)     _____________________ 

 [   ]   Director Accreditation Program (DAP)     _____________________ 

 [   ]   Audit Committee Program (ACP)     _____________________ 

 [   ]   The Role of Chairman (RCP)      _____________________ 

 [   ]   Finance For Non- Finance Director (FN)    _____________________ 

 [   ]   Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS)  _____________________ 

 [   ]   Role of the Compensation Committee (RCC)    _____________________ 

 [   ]   Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)   _____________________ 

 [   ]   DCP Refresher Course      _____________________ 

 [   ]   อืนๆ (ระบหุลกัสตูรล่าสดุ)      _____________________ 

ส่วนท ี2 : ลักษณะต้องห้าม 

2.1 เป็นบคุคลทีถกูศาลสงัพทิกัษ์ทรัพย์ บคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ  [   ]  ใช ่ [   ]  ไมใ่ช ่ 

คนเสมือนไร้ความสามารถหรือไม ่

2.2 เป็นบคุคลทีมีชืออยู่ในบัญชีรายชือบคุคลทตีลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็น [   ]  ใช ่ [   ]  ไมใ่ช ่

วา่ไมส่มควรเป็นผู้บริหารตามข้อบงัคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่หรือไม ่

2.3 อยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกดําเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานทีมีอํานาจตาม  [   ]  ใช ่ [   ]  ไมใ่ช ่

กฎหมายในความผิดเกียวกบัการกระทําอนัไมเ่ป็นธรรมเกียวกบัการซือขายหลกั 

ทรัพย์ หรือ สญัญาซอืขายลว่งหน้า หรือ การบริหารงานทีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง 

ฉ้อฉลหรือทจุริตใชห่รือไม ่

2.4 อยู่ระหวา่งระยะเวลาทีกําหนดตามคําสงัขององค์กรทีมีอํานาจตามกฎหมายต่าง [   ]  ใช ่ [   ]  ไมใ่ช ่

ประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือไม ่

2.5 เคยต้องคําพิพากษาถึงทีสุดวา่กระทําความผิดตามข้อ 2.3 หรือเคยถกูเปรียบเทียบ [   ]  ใช ่ [   ]  ไมใ่ช ่

ปรับเนืองจากการกระทําความผิดตามข้อ 2.3 ใช่หรือไม ่

   

 



 

แบบ ค. (หน้า 4/6) 

ส่วนท ี3 : คุณสมบัติความเป็นอ ิสระ 

3.1 การถือหุ้นใน บริษัท อินเตอร์เนชนัแนล รีเสริช คอร์ปอเรชนั จาํกัด (มหาชน) ของผู้ได้รับการเสนอชือและผู้ ทีเกียวข้อง 

การถือหุ้น จํานวนหุ้น (หุ้น) 

1. ผู้ได้รับการเสนอชือ.........................................................................  

2. คู่สมรส..........................................................................................  

3. บตุรบตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

(1).................................................................................................. 

(2).................................................................................................. 

(3).................................................................................................. 

 

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

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

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

4. นิติบคุคลทีบคุคลตามข้อ 1,2,3 ถือหุ้นรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 30 รวมถึงกรณี

ที 

บคุคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบคุคลอนืเกินร้อยละ 10 เนืองจากสดัสว่นการ

ถือหุ้นดงักลา่วเข้าขา่ยการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบคุคลนนั 

(1).................................................................................................. 

(2).................................................................................................. 

 

 

 

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

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

 

3.2 ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการทีมีสว่นรวมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีปรึกษาที

ได้รับเงินเดือนประจําในกิจการอืนทเีป็น บริษัทจดทะเบียน 

    ใช ่     ไมใ่ช ่

กรณีตอบวา่ ใช่ กรุณาระบรุายละเอียด 

ชอืบริษัท ตําแหน่ง ชว่เวลาทีดํารงตําแหน่ง 
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3.3 ดํารงตําแหน่ง / เคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการทีมีสว่นรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง หรือ ทีปรึกษาที

ได้รับเงินเดือนประจําในกิจการอืนทไีมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

    ใช ่     ไมใ่ช ่

 กรณีตอบวา่ ใช่ กรุณาระบรุายละเอียด 

ชอืบริษัท ตําแหน่ง ชว่เวลาทีดํารงตําแหน่ง 

   

   

   

 

3.4 ดํารงตําแหน่ง / เคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการทีมีสว่นรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง หรือทีปรึกษาที

ได้รับเงินเดือนประจําในกิจการอืนทแีข่งขนั หรือ อาจมีความขดัแย้งกับธรุกิจของ บริษัท อนิเตอร์เนชนัแนล รีเสริช 

คอร์ปอเรชนัจํากดั (มหาชน) หรือบริษัทย่อย 

    ใช ่     ไมใ่ช ่

กรณีตอบวา่ ใช่ กรุณาระบรุายละเอียด 

ชอืบริษัท ตําแหน่ง ชว่เวลาทีดํารงตําแหน่ง 

   

   

   

 

3.5 ความสําพนัธ์เป็นญาติสนิท (บิดา มารดา คู่สมรส พีน้อง และบตุร รวมทงัคู่สมรสของบตุร) กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ ผู้มอีาํนาจควบคมุ หรือบคุคลทีจะได้รับการเสนอชือเป็นผู้บริหารหรือผู้มอีาํนาจควบคมุของบริษัท อนิเตอร์

เนชนัแนล รีเสริช คอร์ปอเรชนัจํากดั (มหาชน) หรือบริษัทยอ่ย 

    ใช ่     ไมใ่ช ่

กรณีตอบวา่ ใช่ กรุณาระบรุายละเอียด 

ชอืบริษัท ตําแหน่ง ชว่เวลาทีดํารงตําแหน่ง 

   

   

  

 



 

 แบบ ค. ( / ) 

3.6 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บริษัท อินเตอร์เนชนัแนล รีเสริช คอร์ปอเรชนัจํากดั (มหาชน) หรือบริษัทย่อย 

 3.6.1 ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพในปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนหน้า 

  - เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพในกรณีเป็นผู้สอบบญัชี    [   ]  ใช ่ [   ]  ไมใ่ช ่

  - เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพอืนทีมีมลูค่ารายการมากกวา่ 2 ล้านบาทต่อปี [   ]  ใช ่ [   ]  ไมใ่ช ่

  (เช่น ทีปรึกษากฎหมาย ทีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมนิราคาทรัพย์สนิ เป็นต้น) 

 3.6.2 ความสมัพนัธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจในปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนหน้า 

  - ทํารายการทางธรุกิจทกุประเภททีมีมลูค่ารายการ   20 ล้านบาท   [   ]  ใช ่ [   ]  ไมใ่ช ่

 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อืนๆ ...........................................................................................................................เป็นบคุคลที

ได้รับการเสนอชือเพอืเข้ารับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการของบริษัท อินเตอร์เนชนัแนล รีเสริช คอร์ปอเรชนั จํากัด (มหาชน) 

ซงึข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอชือในครังนี และขอรับรองวา่ข้าพเจ้ามีคณุสมบติัครบถ้วนและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตาม

หลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และข้อมลูของข้าพเจ้าข้างต้น ถกูต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลกัฐานประกอบเพิมเติมทียืนมาพร้อมนีเป็น

ความจริงทกุประการ 

 

        

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

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

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

 


