
 
 

การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
  

 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงควำมส ำคัญและยึดมั่นในหลกักำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยเฉพำะกำรส่งเสริมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และกำรปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน จึงได้เปิดโอกำสให้ผู้
ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 เป็นกำรล่วงหน้ำ
ตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนดดังต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์ 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในกำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 

1.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของคนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของ
จ ำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ หรือคิดเป็น 12,714,987 หุ้น หรือ 

1.1.2 เป็นผู้ถือหุ้นของคนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1 ของ
จ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือคิดเป็น 2,542,997 หุ้น และต้องถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลำ ไม่น้อยกว่ำ 12 เดือนนับจำกวันท่ีถือหุ้นจนถึงวันท่ีเสนอวำระกำรประชุม 

1.2  ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสำรหลักฐำนดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 
1.2.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ หลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน      
(Custodian) 

1.2.2 หลักฐานการแสดงตน 
- บุคคลธรรมดำ : ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ ส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีชำวต่ำงชำติ) 

พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงช่ือ นำมสกุล หรือ ค ำน ำหน้ำช่ือ จะต้องแนบ
ส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 

- นิติบุคคล : ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งลงนำมรับรองโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมและ
ประทับตรำบริษัท และส ำเนำบัตรประชำชน/หนังสือเดินทำง (กรณีชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงนำม พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

2. ขั้นตอนในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม 
2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1.1.1 หรือ 1.1.2 กรอกข้อมูลใน “ แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำร

พิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร”(“แบบเสนอช่ือบุคคลฯ”) พร้อมแนบเอกสำร/หลักฐำนท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ และส่งมำยังบริษัทฯ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม 2564 ตำมที่อยู่ดังนี้ 
ส่งถึง ประธำนกรรมกำร หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือ เลขำนุกำรบริษัท 
 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริชคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

เลขที่ 199 อำคำรคอลัมน์ ทำวเวอร์ ช้ัน 7  ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร         
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2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลำยคนร่วมกันเสนอวำระกำรประชุม ให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รำยเป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบเสนอวำระฯ 
และลงนำมไว้เป็นหลักฐำน พร้อมท้ังแสดงหลักฐำนกำรถือหุ้นตำมข้อ 1.2 ส่วนผู้ถือหุ้นรำยอื่นให้กรอกข้อมูลในแบบ
เสนอวำระฯ เฉพำะข้อ (1) ให้ครบถ้วนและลงนำมไว้เป็นหลักฐำน และให้รวบรวมหลักฐำนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้ น
ทุกรำยเป็นชุดเดียวกัน 

2.3 กรณีที่ต้องกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 รำยช่ือ ให้จัดท ำแบบเสนอ
ช่ือบุคคลฯ 1 ชุดต่อ 1 รำยชื่อ พร้อมแนบเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

2.4 ผู้ที่ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรจะต้องลงนำมในส่วนท่ี 4 : กำรให้ควำมยินยอม
และกำรรับรองข้อมูล ของแบบเสนอช่ือบุคคลฯ และแนบหลักฐำนกำรแสดงตน หลักฐำนกำรศึกษำ หรือ หลักฐำน
ส ำคัญอื่นๆ (ถ้ำมี) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ และลงนำมรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลในเอกสำรแนบดังกล่ำวด้วย 

3. คุณลักษณะ/คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ 
3.1 กรรมกำร 

3.1.1 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1.2 มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญ ควำมหลำกหลำยของทักษะ และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนที่
เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสำมำรถอุทิศเวลำได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่งจะพิจำรณำโดยไม่จ ำกัดเพศ 
เชื้อชำติ ศำสนำ อำยุ และควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนอ่ืนๆ  

3.1.3 มีภำวะผู้น ำ และสำมำรถควบคุมกำรด ำเนินกำรของผู้บริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
3.1.4 ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง (นับรวม

กรณีที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ด้วย) 
3.2 กรรมกำรอิสระ นอกเหนือจำกคุณสมบัติตำมข้อ 3.1 ข้ำงต้น กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนก ำหนด ดังนี้ 
3.2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ ที่
เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย 

3.2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มสี่วนรว่มในกำรบรหิำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ ำ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

3.2.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

3.2.4 ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท
ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น
จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำรกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือ กำรให้หรือรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์หเป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง 



 
 

ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จ ำนวนใด
จะต่ ำกว่ำ ทั้งนี้กำรค ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม 
แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน  

3.2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนบัญชี 
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุม
ของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

3.2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2
ปี 

3.2.7 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

3.2.8 ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำนน 
ทีป่รึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

3.2.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
 

4. กระบวนการพิจารณา 
4.1 เลขำนุกำรบริษัทฯ จะพิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือและน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท

ฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ โดยถือมติของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด 
4.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้เพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

4.2.1 บุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในข้อ 1 และ/
หรือไม่ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 2 ข้ำงต้น 

4.2.2 บุคคลที่มีคุณลักษณะ/คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3 
4.3 รำยชื่อบุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  ตำมข้อ 4.1 จะได้รับกำรบรรจุเป็นบุคคลที่ได้รับกำร

เสนอช่ือเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 พร้อมควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และบริษัทฯ จะแจ้งรำยชื่อบุคคลที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ผู้
ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้น หรือแจ้งผ่ำนช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลอื่นๆ ที่เหมำะสมต่อไป 
 

 


