
 

หลักเกณฑและเง่ือนไขการใชสิทธิของผูถือหุนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน 

และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลอืกตั้งเปนกรรมการ 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ของบริษัทฯ เปนการลวงหนา 

1. เจตนารมณ 

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใหความสําคัญตอการปฎิบัติตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผูถือหุน พรอมทั้ง

ดําเนินการรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผูถือหุนพึงไดรับและความเทาเทียมกันอยางเปนธรรมตอผูถอืหุนทุกราย ดวยความโปรงใส 

และเปนธรรมภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุดตอผูถือหุน บริษัทฯ จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิในฐานะผูถือหุนอยางเปนธรรมและเทา

เทียมกันที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจําป 2563 ของ บริษัทฯ เปนการลวงหนา ดังนั้น เพื่อใหวิธีการใน

การพิจารณาที่ชัดเจนและโปรงใส บริษัทฯ ไดกําหนดหลกัเกณฑและเง่ือนไขสําหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุม 

และ/หรือเสนอชื่อบุคคลท่ีจะเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ ไว 

2. นิยาม 

บริษทัฯ  หมายความวา บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริชคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการ  หมายความวา คณะกรรมการ บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริชคอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) 

กรรมการ  หมายความวา กรรมการ บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริชคอรปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 

ระเบียบวาระการประชุม หมายความวาระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริ

ชคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

3. คุณสมบัติของผูถือหุน 

ผูถือหุนที่เสนอวาระการประชุมตองเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายราย ที่ถือหุน IRCP ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับ

รวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนาย และเรียกรับชําระคาหุนเต็มจํานวน และมีการถือครองหุน

ติดตอกันมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือนกอนวันที่เสนอ 

4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

4.1 เร่ืองที่จะไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชมุ 

(1) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตาง ๆ ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่กํากับ

ดูแลบริษัทฯ หรือขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษทัฯ 

(2) เร่ืองที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการได 

(3) เร่ืองที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลใดบคุคลหนึ่ง หรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ 

(4) เร่ืองที่ไมเปนประโยชนตอการดาํเนินงานของบริษัทฯ 



 

(5) เร่ืองที่เปนอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เวนแตเปนกรณีที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมี

นัยสาํคญัตอผูถือหุนโดยรวม 

(6) เร่ืองที่เคยเสนอตอท่ีประชุมผูถอืหุนเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือน ที่ผานมา และไดรับมติสนับสนุนดวยเสียงที่

นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ขอเท็จจริงในเร่ืองนั้นยังไมไดเปลี่ยนแปลง

อยงมีนัยสําคัญ 

(7) เร่ืองที่บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว 

(8) เร่ืองที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตาม ขอ 3 

(9) เร่ืองที่ผูถือหุนใหขอมลูหรอเือกสารหลักฐานไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือเสนอมาไมทันภายในเวลาที่กําหนด

หรือไมสามารถติดตอได  

4.2 ขั้นตอนในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม 

(1 )  ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3 จะตองจัดสงเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้ 

i. ตนฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 (แบบ ก.)” ใน

สวนทายของหลกัเกณฑนี้ พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐาน 

ii. หลักฐานการถือหุนตามหลักเกณฑในขอ 3 ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักทรัพย

อื่นจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

iii. หลักฐานการแสดงตนของผูถือหุน 

กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 

- สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (หากเปนชาว

ตางประเทศ) หรือสําเนาใบตางดาว ที่ยังไมหมดอายุของผูถือหุน พรอมท้ังลงลายมือชื่อรับรอง

ความถูกตอง 

กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกนิ 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจ

ลงนามลายมือชื่อ พรอมประทับตราของนิติบุคคลนั้น ๆ  

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 

(หากเปนชาวตางชาติ) หรือสําเนาใบตางดาว ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามลายมือชื่อ

ดังกลาวพรอมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

Iv เอกสารเพ่ิมเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถามี) 

 

โดยเอกสารดังกลาวขางตนจะตองสงใหถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 31 มกราคา 2563 เทานั้น เพ่ือใหคณะกรรมการมีเวลา

เพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได โดยจัดสงเอกสารดังกลาวโดยทางจดหมายลงทะเบียนมายงัที่อยู ดังนี้ 



 

 

 

 

 

 

(2)  ในกรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมตอ

คณะกรรมการ ผูถือหุนรายแรกตองกรอกขอมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2563 (แบบ ก.)“ ใหครบถวน และลงนามไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งแสดงหลักฐานตามขอ (1) สวนผูถือหุนรายที่ 

2 เปนตนไป ใหกรอกขอมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2563 (แบบ ก.)“ 

เฉพาะขอ (1) ใหครบถวน พรอมทั้งลงนามไวเปนหลักฐาน และใหรวบรวมหลักฐานการถือหุนของผูถือหุนทุก

รายพรอมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถามี) เปนชุดเดียวกัน 

(3)  ในกรณีที่ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุม

มากกวา 1 ระเบียบวาระ ผูถือหุนตองจัดทํา “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

(แบบ ก.)“ 1 แบบ ตอ 1 ระเบียบวาระ ใหครบถวน และลงนามไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งแสดงหลักฐานตามขอ 

(1)  

4.3 กระบวนการพิจารณา  

 (1) เลขานุการบริษัทฯ จะพิจารณากลั่นกรองเร่ืองที่ไดรับการเสนอในเบื้องตนกอนท่ีจะนาํเสนอคณะกรรมการ 

 (2) คณะกรรมการจะพิจารณาความจําเปนและเหมาะสมของเร่ืองที่ผูถือหุนเสนอวาสมควรบรรจุเปนระเบียบ

วาระการประชุมผูถือหุนหรือไม โดยวาระที่เสนอดังกลาวจะตองไมมีลักษณะเขาขายตามขอ 4.1 (1) ถึง  (9)  

 (3) เร่ืองที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะไดรับการบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญ

ประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2563 พรอมความเหน็ของคณะกรรมการ สําหรับเร่ืองที่ไมผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบ พรอมทั้งชื้แจงเหตุผลในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2563 

หรือแจงผานชองทางการเผยแพรขอมูลอื่น ๆ ที่เหมาะสมตอไป ท้ังนี้ ผูถือหุน หรือตัวแทนของกลุมผูถือหุนที่

รวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และไดรับการบรรจุ ควรมารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําปดวย 

5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 

5.1 คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ 

    บุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้

(1) มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เลขานุการบริษัท 

บริษัท อินเตอร์เนชันแนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชัน 7 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 



 

(2) มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และความเปนอิสระในการตัดสินใจเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุน

โดยรวมปฎิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวัง และซื่อสัตย เขารวมประชุมคณะกรรมการไดอยาง

สม่ําเสมอ มีสวนรวมในการประชุมอยางสรางสรรค มีประวัติการทํางาน และจริยธรรมที่ดีงาม 

(3) มีความรูความสามารถที่สําคัญตอธุรกิจของบริษทัฯ 

5.2  ขั้นตอนในการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 

  (1) ผูถอืหุนที่มีคณุสมบัตคิรบถวนตามขอ 3  จะตองจัดสงเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้ 

i ตนฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลอืกตั้งเปนกรรมการ (แบบ ข.)” ในสวนทาย

ของหลักเกณฑนี้ พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐาน 

ii หลักฐานการถือหุนตามหลักเกณฑในขอ 3 ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักทรัพย

อื่นจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

iii หลักฐานการแสดงตนของผูถือหุน 

กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 

- สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (หากเปนชาว

ตางประเทศ) หรือสําเนาใบตางดาว ที่ยังไมหมดอายุของผูถือหุน พรอมทั้งลงลายมือชื่อรับรอง

ความถูกตอง 

กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกนิ 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจ

ลงนามลายมือชื่อ พรอมประทับตราของนิติบุคคลนั้น ๆ  

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 

(หากเปนชาวตางชาติ) หรือสําเนาใบตางดาว ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามลายมือชื่อ

ดังกลาวพรอมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

Iv หลักฐานการใหความยนิยอมของบุคคลทีไ่ดรับการเสนอชื่อ โดยดําเนินการใหบุคคลทีไ่ดรับการเสนอชื่อ

กรอกขอมลูใน “แบบขอมลูของบุคคลที่ไดรับการเสนอชือ่เพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ 

(แบบ ค.)” พรอมทั้งลงลายมอืชือ่ และแนบหลักฐานการแสดงตน เอกสารประกอบการพิจารณาดาน

คุณสมบัติ ไดแก หลักฐานการศึกษา และประวัติการทํางาน (Curriculum Vitae) ของบคุคลที่ไดรับการ

เสนอชือ่ และลงนามรับรองความถูกตองของขอมลูในเอกสารแนบดงักลาวดวย 

V เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถาม)ี 

โดยเอกสารดังกลาวขางตนจะตองสงใหถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 31 มกราคา 2563 เทานั้น เพ่ือใหคณะกรรมการมีเวลา

เพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการได โดยจัดสง

เอกสารดังกลาวโดยทางจดหมายลงทะเบียนมายังที่อยู ดังนี้ 



 

 

 

 

 

 

(2)  ในกรณีท่ีผูถือหุนหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณา

เลือกต้ังเปนกรรมการตอคณะกรรมการ  ผูถือหุนรายแรกตองกรอกขอมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการ

พิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ (แบบ ข.)” ใหครบถวน และลงนามไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังแสดงหลักฐานตาม

ขอ (1) สวนผูถือหุนรายที่ 2 เปนตนไป ใหกรอกขอมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกต้ัง

เปนกรรมการ (แบบ ข.)” เฉพาะขอ (1) ใหครบถวน พรอมทั้งลงนามไวเปนหลักฐาน และใหรวบรวมหลักฐาน

การถือหุนของผูถือหุนทุกรายพรอมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถามี) เปนชุดเดียวกัน 

(3)  ในกรณีที่ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3 เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการ

พิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการมากกวา 1 รายชื่อ ผูถือหุนตองจัดทํา  “แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ (แบบ ข.)” 1 แบบ ตอ 1 ระเบียบวาระ ใหครบถวน และลงนามไวเปนหลักฐาน 

พรอมทั้งแสดงหลักฐานตามขอ (1)  

 5.3  กระบวนการพิจารณา 

 (1) เลขานุการบริษัทฯ จะพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อในเบ้ืองตนกอนที่จะ

นําเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 (2) คณะกรรมสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนการจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ

และนําเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ  

 (3) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมบรรจุรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ 

5.1 และไมดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ 5.2 ขางตน 

 (4) รายชื่อบุคคลที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะไดรับการบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมใน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 พรอมความเห็นของคณะกรรมการสําหรับรายชื่อท่ีไมผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบ พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลในวนัประชุมสามัญผูถอื

หุนประจําป 2562 หรือแจงผานชองทางการเผยแพรขอมูลอืน่ๆ ที่เหมาะสมตอไป ทั้งนี้ ผูถือหุน หรือตัวแทนของ

กลุมผูถือหุนที่รวมกันเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขารัรบการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ และไดรับการบรรจุ ควร

มารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําปดวย 

 

เลขานุการบริษัท 

บริษัท อินเตอร์เนชันแนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชัน 7 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 



 

แบบ ก. 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

(1) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ........................................................................................................................ 

เปนผูถือหุนของ บริษทั อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริชคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนสามัญ จาํนวน...................หุน 

อยูบานเลขที่.................หมูที่.............ถนน...........................................ตําบล/แขวง.............................................. 

อาํเภอ/เขต........................................จังหวดั..................................หมายเลขโทรศพัทมือถือ.................................. 

หมายเลขโทรศัพทบาน/ที่ทํางาน..............................................อีเมล (ถามี)............................................................ 

(2) ขาพเจามีความประสงคขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2562 

 เร่ือง.................................................................................................................................................................. 

 วตัถปุระสงค  เพื่อทราบ   เพื่อพิจารณา   เพื่ออนุมัติ 

 เอกสารประกอบ  มีจํานวน ...............หนา  ไมม ี

 รายละเอียด (เชน ขอเท็จจริง เหตุผล หรือ ประโยชนที่จะไดรับ เปนตน) 

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

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

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบ ก. นี้ หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกตองทุกประการทั้งหมด และเพื่อ

เปนหลกัฐาน ขาพเจาจึงไดลงชื่อไวเปนสําคัญ ดังนี ้

 

       ลงชื่อ.................................................................ผูถือหุน 

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

                    วันที่...................................................... 

หมายเหต ุ

1. การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชมุตองเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด 

2. ผูถือหุนจะตองจัดสงเอกสารหลักฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณาตามระบุไวในขอ 4.2 โดยทางจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่อยูดานลาง 

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 

 เลขานุการบริษัท บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) อาคารคอลัมนทาวเวอร ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 

 

 



 

แบบ ข. 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ 

การประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2563 

(1) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/อืน่ๆ ......................................................................................................................... 

เปนผูถือหุนของ บริษทั อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริชคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนสามัญ จาํนวน...................หุน 

อยูบานเลขที่.................หมูที่.............ถนน...........................................ตําบล/แขวง............................................... 

อาํเภอ/เขต........................................จังหวดั..................................หมายเลขโทรศพัทมอืถอื................................... 

หมายเลขโทรศัพทบาน/ที่ทํางาน..............................................อีเมล (ถามี)............................................................ 

(2) ขาพเจามีความประสงคขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว/อ่ืน........................................................................................ 

อายุ............ป ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑของบริษัทฯ เปนกรรมการของ บริษัท อินเตอร

เนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) พรอมกันนี้ไดแนบ “แบบขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเปนการมการ (แบบ ค.)” และเอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบตั ิไดแก หลักฐานการศึกษา และ

ประวัติการทํางาน (Curriculum Vitae) ไดแก หลักฐานการศึกษา และประวัติการทํางานของบุคคลที่ไดรบัการเสนอชื่อ และ

ลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลในเอกสารแนบดังกลาว อีกทั้ง เอกสารประกอบอ่ืนเพิ่มเติมที่ไดลงชื่อรับรองความ

ถกูตองไวแลวทุกหนาจํานวน..............................แผน 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบ ข. แบบ ค. พรอมทั้งหลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทั้งหมดถูกตองทุกประการ 

และเพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงชื่อไวเปนสําคญั ดังนี้ 

 

       ลงชื่อ.................................................................ผูถือหุน 

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

                    วันที่...................................................... 

หมายเหต ุ

1. การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีบริษัทฯ กําหนด 

2. ผูถือหุนจะตองจัดสงเอกสารหลักฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณาตามระบุไวในขอ 5.2 โดยทางจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่อยูดานลาง 

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 

เลขานุการบริษัท บรษิทั อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) อาคารคอลัมนทาวเวอร ช้ัน 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 

 

 



 

แบบ ค. (หนา 1/6) 

แบบแจงขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเขารบัการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

สวนที่ 1: ขอมลูทั่วไป 

1.1 ผูที่ไดรับการเสนอชื่อ 

 ชื่อ..................................................................................นามสกุล................................................................ 

 ชื่อ- นามสกุลเดิม (ถามี) 

 ชื่อ..................................................................................นามสกุล................................................................ 

 สญัชาติ......................................วัน/เดือน/ป เกิด........................................................อายุ.........................ป 

 สถานภาพ  โสด   สมรส   หยา   หมาย 

 ประเภทบตัร  บัตรประจําตัวประชาชน 

    หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลทีม่ไิดมีสญัชาติไทยและไมม/ีไมทราบเลขที่บตัรประจําตัวประชาชน)  

เลขที่.......................................................................................วันหมดอายุ................................... 

  (โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาหนังสือเดนิทาง และลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง) 

 1.2 คูสมรส 

 ชื่อ..................................................................................นามสกุล................................................................ 

 ชื่อ- นามสกุลเดิม (ถามี) 

 ชื่อ..................................................................................นามสกุล................................................................ 

 สญัชาติ......................................วัน/เดือน/ป เกิด........................................................อายุ.........................ป 

 1.3 บุตร 

 (1) ชื่อ..................................................................................นามสกุล................................................................ 

 (2) ชื่อ..................................................................................นามสกุล................................................................ 

 (3) ชื่อ..................................................................................นามสกุล................................................................ 

 

 

 



 

 

แบบ ค. (หนา 2/6) 

 1.4 ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได 

 เลขที่...............หมูบาน/อาคาร...............................หมูที.่.........ตรอก/ซอย..............................ถนน....................... 

 ตาํบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด..................................... 

 รหัสไปรษณีย........................................... ..ประเทศ..............................................โทรศัพท................................. 

 โทรสาร.....................................................อีเมล.......................................................... 

 ที่อยูในตางประเทศ (กรณีบุคคลที่มไิดมสัีญชาตไิทยใหระบุที่อยูที่ตดิตอไดในตางประเทศดวย) 

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

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

 1.5 ประวัตกิารศึกษา 

ป สถาบันการศกึษา วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 

   

   

   

   

 

 1.6 ประสบการณการทํางาน ชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

ป ตาํแหนง สถานที่ทํางาน 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ ค. (หนา 3/6) 

 1.7 การผานการอบรมที่เก่ียวของที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 ชื่อหลักสูตร        ปที่เขารับการฝกอบรม 

 [   ]   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               _____________________ 

 [   ]   อื่นๆ (ระบุหลักสูตรลาสุด)               _____________________ 

สวนที่ 2 : ลกัษณะตองหาม 

2.1 เปนบุคคลที่ถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย บุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือ  [   ]  ใช [   ]  ไมใช  

คนเสมือนไรความสามารถหรือไม 

2.2 เปนบุคคลที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อบุคคลทีต่ลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเหน็   [   ]  ใช [   ]  ไมใช 

วาไมสมควรเปนผูบรหิารตามขอบงัคบัตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใชหรือไม 

2.3 อยูระหวางถูกกลาวโทษหรือถูกดําเนินคดีอาญาโดยหนวยงานที่มีอํานาจตาม  [   ]  ใช [   ]  ไมใช 

กฎหมายในความผิดเก่ียวกับการกระทําอันไมเปนธรรมเก่ียวกับการซ้ือขายหลัก 

ทรัพย หรือ สัญญาซ้ือขายลวงหนา หรือ การบริหารงานที่มีลักษณะเปนการหลอกลวง 

ฉอฉลหรือทุจริตใชหรือไม 

2.4 อยูระหวางระยะเวลาที่กําหนดตามคาํส่ังขององคกรที่มีอํานาจตามกฎหมายตาง  [   ]  ใช [   ]  ไมใช 

ประเทศ หามมใิหเปนผูบริหารของบริษัทหรือไม 

2.5 เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามขอ 2.3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบ [   ]  ใช [   ]  ไมใช 

ปรับเนื่องจากการกระทําความผิดตามขอ 2.3 ใชหรือไม 

   

 



 

 

แบบ ค. (หนา 4/6) 

สวนที่ 3 : คุณสมบตัิความเปนอสิระ 

3.1 การถือหุนใน บริษทั อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ของผูไดรบัการเสนอช่ือและผูที่เก่ียวของ 

การถือหุน จาํนวนหุน (หุน) 

1. ผูไดรับการเสนอชื่อ.........................................................................  

2. คูสมรส..........................................................................................  

3. บตุรบตุรที่ยังไมบรรลุนติิภาวะ 

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

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

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

 

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

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

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

4. นติบิุคคลที่บคุคลตามขอ 1,2,3 ถือหุนรวมกันมากกวารอยละ 30 รวมถึงกรณีที่ 

บคุคลขางตนมีการถือหุนในนติบิคุคลอ่ืนเกนิรอยละ 10 เนื่องจากสัดสวนการถอื

หุนดังกลาวเขาขายการเปนผูถือหุนรายใหญของนิติบคุคลนั้น 

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

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

 

 

 

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

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

 

3.2 ดํารงตําแหนง/เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรบั

เงินเดือนประจําในกิจการอ่ืนที่เปน บริษทัจดทะเบียน 

    ใช     ไมใช 

กรณีตอบวา ใช กรุณาระบุรายละเอียด 

ชื่อบริษัท ตาํแหนง ชวเวลาที่ดํารงตาํแหนง 

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 



 

 

แบบ ค. (5/6) 

3.3 ดํารงตําแหนง / เคยดาํรงตําแหนงเปนกรรมการที่มสีวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ ที่ปรึกษาที่

ไดรบัเงนิเดือนประจําในกิจการอ่ืนที่ไมใชบริษทัจดทะเบียน 

    ใช     ไมใช 

 กรณีตอบวา ใช กรุณาระบุรายละเอียด 

ชื่อบริษัท ตาํแหนง ชวเวลาที่ดํารงตาํแหนง 

   

   

   

 

3.4 ดํารงตําแหนง / เคยดาํรงตําแหนงเปนกรรมการที่มสีวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรบั

เงินเดือนประจําในกิจการอ่ืนที่แขงขัน หรือ อาจมีความขัดแยงกับธุรกิจของ บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสรชิ คอร

ปอเรชั่นจํากัด (มหาชน) หรือบริษทัยอย 

    ใช     ไมใช 

กรณีตอบวา ใช กรุณาระบุรายละเอียด 

ชื่อบริษัท ตาํแหนง ชวเวลาที่ดํารงตาํแหนง 

   

   

   

 

3.5 ความสําพนัธเปนญาตสินิท (บดิา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร) กับผูบรหิาร ผูถือหุนราย

ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษทั อินเตอรเนชั่น

แนล รีเสรชิ คอรปอเรช่ันจํากัด (มหาชน) หรือบริษัทยอย 

    ใช     ไมใช 

กรณีตอบวา ใช กรุณาระบุรายละเอียด 

ชื่อบริษัท ตาํแหนง ชวเวลาที่ดํารงตาํแหนง 

   

   

  

 



 

 แบบ ค. (6/6) 

3.6 ความสัมพนัธทางธุรกิจกับ บริษทั อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่นจาํกัด (มหาชน) หรือบริษัทยอย 

 3.6.1 ความสัมพนัธในลักษณะของการใหบริการทางวิชาชพีในปจจุบันและชวง 2 ปกอนหนา 

  - เปนผูใหบริการทางวชิาชีพในกรณีเปนผูสอบบัญช ี    [   ]  ใช [   ]  ไมใช 

  - เปนผูใหบริการทางวชิาชีพอื่นที่มมีลูคารายการมากกวา 2 ลานบาทตอป  [   ]  ใช [   ]  ไมใช 

  (เชน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน) 

 3.6.2 ความสัมพนัธทางการคา/ทางธุรกิจในปจจุบันและชวง 2 ปกอนหนา 

  - ทํารายการทางธุรกิจทุกประเภทที่มีมูลคารายการ ≥ 20 ลานบาท   [   ]  ใช [   ]  ไมใช 

 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ ...........................................................................................................................เปนบคุคลทีไ่ดรบัการ

เสนอชื่อเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซ่ึงขาพเจา

ยนิยอมและรบัทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบตัิครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑของ

บริษทัฯ และขอมูลของขาพเจาขางตน ถูกตอง ครบถวน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเตมิที่ย่ืนมาพรอมนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

        

 ลงชื่อ.................................................................บคุคลที่ไดรบัการเสนอชื่อ   

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

                 วันที่...................................................... 

 


