
การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 

บริษัท อินเตอรเนชั่แนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

  

 บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญและยึดมั่นในหลกัการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการสงเสริมเรื่องสิทธิของผูถือหุน และการปฎิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน จึงไดเปดโอกาสใหผู

ถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 เปนการลวงหนา

ตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนดดังตอไปนี้ 

หลักเกณฑ 

1. คุณสมบัติของผูถือหุน 

1.1 ผูถือหุนที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังนี้ 

1.1.1 เปนผูถือหุนของคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของ

จํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือคิดเปน 12,714,987 หุน หรือ 

1.1.2 เปนผูถือหุนของคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 1 ของ

จํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือคิดเปน 2,542,997 หุน และตองถือหุนอยางตอเนื่องเปน

ระยะเวลา ไมนอยกวา 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม 

1.2  ผูถือหุนจะตองจัดสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

1.2.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ ผูรับฝากทรัพยสิน      

(Custodian) 

1.2.2 หลักฐานการแสดงตน 

- บุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวตางชาติ) 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หรือ คํานําหนาชื่อ จะตองแนบ

สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลาว พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

- นิติบุคคล : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามและ

ประทับตราบริษัท และสําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมี

อํานาจลงนาม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

2. ขั้นตอนในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม 

2.1 ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1.1.1 หรือ 1.1.2 กรอกขอมูลใน “ แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ”(“แบบเสนอช่ือบุคคลฯ”) พรอมแนบเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของใหครบถวนและ

สมบูรณ และสงมายังบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ตามท่ีอยูดังน้ี 



สงถึง ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ เลขานุการบริษัท 

 บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริชคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 199 อาคารคอลัมน ทาวเวอร ช้ัน 7  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร         

10110 

2.2 กรณีผูถือหุนหลายคนรวมกันเสนอวาระการประชุม ใหตัวแทนผูถือหุน 1 รายเปนผูกรอกขอมูลในแบบเสนอวาระฯ 

และลงนามไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุนตามขอ 1.2 สวนผูถือหุนรายอื่นใหกรอกขอมูลในแบบ

เสนอวาระฯ เฉพาะขอ (1) ใหครบถวนและลงนามไวเปนหลักฐาน และใหรวบรวมหลักฐานการถือหุนของผูถือหุน

ทุกรายเปนชุดเดียวกัน 

2.3 กรณีที่ตองการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการมากกวา 1 รายชื่อ ใหจัดทําแบบเสนอ

ชื่อบุคคลฯ 1 ชุดตอ 1 รายชื่อ พรอมแนบเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวของใหครบถวนและสมบูรณ 

2.4 ผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการจะตองลงนามในสวนที่ 4 : การใหความยินยอม

และการรับรองขอมูล ของแบบเสนอชื่อบุคคลฯ และแนบหลักฐานการแสดงตน หลักฐานการศึกษา หรือ หลักฐาน

สําคัญอ่ืนๆ (ถามี) เพื่อประกอบการพิจารณา และลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลในเอกสารแนบดังกลาวดวย 

3. คุณลักษณะ/คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอสิระ 

3.1 กรรมการ 

3.1.1 มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

3.1.2 มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณในการทํางานที่

เปนประโยชนตอธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาไดอยางเต็มท่ี ซึ่งจะพิจารณาโดยไมจํากัดเพศ 

เช้ือชาติ ศาสนา อายุ และความสามารถเฉพาะดานอ่ืนๆ  

3.1.3 มีภาวะผูนํา และสามารถควบคุมการดําเนินการของผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

3.1.4 ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมเกิน 5 แหง (นับรวม

กรณีที่ไดรับอนุมัติแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ ดวย) 

3.2 กรรมการอิสระ นอกเหนือจากคุณสมบัติตามขอ 3.1 ขางตน กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ดังน้ี 

3.2.1 ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของ

ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

3.2.2 ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มสีวนรวมในการบรหิารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจาํ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 



3.2.3 ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา 

มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ 

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

3.2.4 ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน 

รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนยั หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท

ฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพน

จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพ่ือประกอบ

กิจการการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือ การใหหรือรับความ

ชวยเหลือทางการเงนิ ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยหเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึง

พฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง 

ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต 20 ลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใด

จะต่ํากวา ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกัน

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม 

แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ป กอนวันที่มีความสัมพันธ

ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน  

3.2.5 ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานบัญชี 

ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

3.2.6 ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู

ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือ

หุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2

ป 

3.2.7 ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

ถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

3.2.8 ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท

ยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานน 

ทีป่รึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท



อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ

บริษัทยอย 

3.2.9 ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 

4. กระบวนการพิจารณา 

4.1 เลขานุการบริษัทฯ จะพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อและนําเสนอคณะกรรมการบริษัท

ฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ เปนที่สิ้นสุด 

4.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไมบรรจุรายชื่อบุคคลดังตอไปนี้เพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ 

4.2.1 บุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 1 และ/

หรือไมดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ 2 ขางตน 

4.2.2 บุคคลท่ีมีคุณลักษณะ/คุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนดไวในขอ 3 

4.3 รายชื่อบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ตามขอ 4.1 จะไดรับการบรรจุเปนบุคคลที่ไดรับการ

เสนอชื่อเพ่ือเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 พรอมความเห็น

ของคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ จะแจงรายชื่อบุคคลที่ไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหผู

ถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุน หรือแจงผานชองทางการเผยแพรขอมูลอื่นๆ ที่เหมาะสมตอไป 

 

 


