
 

หน้า 1 

 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

 

วัตถุประสงค์  

             บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี บริษัทฯ  
จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  เป็นการล่วงหน้าได้ทุกปี    
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ ดังนี ้
  
หลักเกณฑ์  

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
1.1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน  
1.2. จะต้องถือหุ้น หรือ ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสี่ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัทฯ 
1.3. จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด 

ปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น 
2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 สามารถเสนอชื่อบุคคลที่ เห็นว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกรอก  
“แบบฟอร์มการใช้สิทธิ เสนอชื่อบุคคล  เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ ง เป็นกรรมการ  
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี”  พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาและ
ช่องทางที่ระบุในข้อ 5  

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)     ส าหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี”  พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อ
กรรมการหนึ่งคน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน  



 

หน้า 2 

 

2.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติดังนี้ 
1) มีคุณสมบัติครบถ้วน  และไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามกฎหมาย สอดคล้องตาม

พระราชบัญ ญัติ บ ริษั ทมหาชนจ า กั ด  พระราชบัญ ญัติหลั กท รัพย์ และ ตล าด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ
ให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ 

2) มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554  เร่ืองการแต่งตั้งข้าราชการ
ระดับสูงหรือบุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่
รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง 

3) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพที่
สามารถเอ้ือประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์
สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

4) มีคุณลักษณะ  และภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ดี   เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ   อาทิ  คุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นอิสระ  
กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความ
ซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ทุ่มเท อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของสังคม  

 
3. ขั้นตอน และวิธีการพิจารณา 

3.1 บริษัทฯ จะเป็นผู้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อใน
เบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ก่อนน าเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป 

3.2 เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ดังกล่าวจะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ  ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น  โดยจะปรากฏอยู่ในค าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี   ส าหรับบุคคล
ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ  บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

3.3 ค าวินัจฉัยหรือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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4. เอกสาร/หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 
4.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐาน

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ  บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

4.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่รวมกันเสนอเร่ือง ได้แก่ 
(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา :  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หนังสือ 

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนาม
รับรองความถูกต้อง 

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล        : ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน    หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ  พร้อมลงนามรับรอง
ความถูกต้อง 

4.3 “แบบฟอร์มการใช้สิทธิ เสนอชื่อบุคคลเพื่อ รับการพิจารณาเลือกตั้ ง เป็นกรรมการ 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” โดยผู้ถือหุ้น
ต้องกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน ใน
การนี้ ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้น
ร่วมกันทุกรายและให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย
นั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ 

4.4 “แบบข้อมูลและค ายินยอมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)”  ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อ 

4.5 เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ได้แก่  หลักฐานการศึกษา ประวัติการท างาน การฝึกอบรม  หลักฐานการถือครองหุ้นใน
บริษัทฯ 

4.6 เอกสารประกอบเพิ่มเติมอ่ืนๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ 
(ถ้ามี)  พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
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5. ระยะเวลา และช่องทางการเสนอชื่อบุคคล 
  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าได้
ทุกปี  นับตั้งแต่บัดน้ีจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยผ่านช่องทางดังนี้ 

5.1 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้ 
เลขานุการบริษัท  (ส านักกิจการองค์กร) 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10 
ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 

5.2 ผู้ถือหุ้น สามารถแจ้งเร่ืองที่จะเสนอเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการได้ที่  
โทรสารหมายเลข 0 2765 7999  หรือ  
Email Address: cg@irpc.co.th 
หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th  

 

  หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท หรือ 
ส่วนงานก ากับองค์กร โทรศัพท์ 0 2765 7920  , 0 2765 7890 หรือ  cg@irpc.co.th 
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