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เอกสารแนบ 5 

คําอธิบายวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน 

และการแสดงเอกสารกอนเขาประชุม 

1. การมอบฉันทะ 

 1.1 หนังสือมอบฉันทะ 

 บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง สามารถพิจารณามอบฉันทะใหบุคคลอื่น
หรือกรรมการบริษัท (ตามรายชื่อในขอ 1.3 ) เปนผูรับมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน (ตามเอกสารแนบ 10) 

 
 อนึ่งตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยที่กําหนดใหผูถือหุนที่จะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไมสามารถแบงแยกจํานวน
หุนเพื่อมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะหลายคนได ดังนั้น เมื่อมีการปดสมุดทะเบียนเพ่ือประชุมผูถือหุน บริษัทศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท จึงจะสงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุมเพียง 1 ชุด ไปยังที่อยูที่มี
ยอดหุนและเปนที่อยูที่ผูถือหุนไดแจงไวลาสุด (Principal Address) เทานั้น หากผูถือหุนแจงที่อยูไวมากกวา 1 แหง ที่อยูที่ไมไดระบุเปน 
Principal Address จะไดรับหนังสือเพื่อแจงวาหนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุมไดถูกจัดสงไปยังที่อยูที่เปน Principal Address 
แลว 

 
 กรณีที่ผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถเลือกใช

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ไดโดยสามารถพิมพเอกสารดังกลาวไดจากเว็ปไซตของบริษัท : www. Ircp.co.th 

 1.2 การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะ 

o ผูมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะไดเพียงรายเดียว เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุน เพื่อมอบฉันทะใหผูรบัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

o ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งแนบเอกสาร
หลักฐานตามขอ 2.1 (2) 

 1.3 การมอบฉันทะใหกรรมการบริษัท 

o ผูรับมอบฉันทะที่เปนกรรมการบริษัท 
1. นายเอกวัฒน พิริยะวรสกุล กรรมการอิสระ อายุ 40 ป ที่อยู 23 ซอยจันทร 59 แยก 3-1 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร 10120 
o ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ พรอมทั้งลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะใหถูกตองครบถวน 

โปรดสงหนังสือมอบฉันทะถึงบริษัทลวงหนาอยางนอย 3 วันกอนวันประชุม โดยผูมอบฉันทะสามารถนําหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสาร
ประกอบ สงมาที่ บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคารคอลัมน ทาวเวอร ชั้น 7 ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารกอนเขาประชุม 
 
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป ทั้งนี้ ผูเขาประชุมโปรดแสดงเอกสารดังตอไปนี้ในการ
ลงทะเบียนกอนเขาประชุม 

 2.1 ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุนและยังไมหมดอายุ ไดแก 
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวขาราชการ/ใบอนุญาตขับรถ/หนังสือเดนิทาง 

2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่สงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผูถือหุนจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งลง

ลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 
ข) สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูมอบฉันทะ เชน บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวขาราชการ/ใบอนุญาตขับรถ/

หนังสือเดินทาง พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
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ค) แสดงเอกสาร (ฉบับจริง) ที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชน บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวขาราชการ/
ใบอนุญาตขับรถ/หนังสือเดินทาง 

 2.2 ผูถือหุนเปนนติิบุคคล 

1. กรณีผูแทน (กรรมการ) ของผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 
ก) แสดงเอกสาร (ฉบับจริง) ที่สวนราชการออกให เชน บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวขาราชการ/ใบอนุญาตขับรถ/

หนังสือเดินทาง 
ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามแทนนิติ

บุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวา ผูแทนซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 
2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่สงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบ
ฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

ค) สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของบุคคลผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง 

ง) แสดงเอกสาร (ฉบับจริง) ที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชน บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวขาราชการ/
ใบอนุญาตขับรถ/หนังสือเดินทาง 

 2.3 ผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญญาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 

โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีขางตน โดยเอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษา
อังกฤษแนบมาดวย และใหผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล หากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศ ตองมีการ
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค (Notary Public) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 

ซึ่งเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเอกวัฒน  พิริยะวรกุล 

อายุ  41  ป 

สัญชาติ ไทย 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

การศึกษา 

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัวิสคอนซนิ-

เมดิสนั, ประเทศสหรัฐอเมริกา (Master of Legal 

Institutions (M.L.I.)) 

- ปริญญาตร ีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุนที่ 

224/2016 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD)กรรมการบริษัทไทย 

ความเชีย่วชาญ 

ดานการบริหาร และดานกฎหมาย 

จํานวนวาระ / ป ที่ดาํรงตาํแหนง 

3 วาระ /  4 ป 1 เดือน 

(ไดรบัการแตงตั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจกิายน 2559) 

ประสบการณการทํางาน 

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ 

บมจ.อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น  

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอที กรนี 

- กรรมการบริษัท ฮิราตะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

- กรรมการบริษัท อีเอส เคานเซล จํากัด                          
ดํารงตําแหนงในบริษทัจดทะเบียนอื่น 

 จํานวน 1 แหง ดังนี้ 

 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น (ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการบริษัท ฮิราตะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

- กรรมการบริษัท อีเอส เคานเซล จํากัด                           

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบรหิารในกจิการอื่นที่อาจทําใหเกดิความขัดแยงทาง

ผลประโยชน ตอบริษัท 

-ไมมี- 

การถือหุนในบริษัท 

-ไมมี- 

การเขารวมประชุมในป 2563 

- คณะกรรมการบริษัท : 15 ครั้ง จากจํานวน 15 ครั้ง 

- คณะกรรมการตรวจสอบ : 8 ครั้ง จากจาํนวน 8 ครั้ง 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน : 5 ครั้ง จากจาํนวน 5 ครั้ง 

ความสําพันธหรือการมีสวนไดเสียกบับริษทั/บริษัทยอย/บริษัทรวมหรือนติบิุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงในปจจบุันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

- ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาทีไ่ดรับ

เงนิเดือนประจํา 

- ไมเปนผูบริหารทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 

- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสาํคัญ อันอาจมีผลใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยาง

อิสระ 
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- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอที กรนี 

 

 


