
 

หน้า 1 

 

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

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

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................... .............................อยู่บ้านเลขที่ .................                 
ถนน ......................................... ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ........................ ..................
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์ ........... ............ โทรศัพท์ (บ้าน/ท างาน) ....................................  
(มือถือ) .................................... โทรสาร ................................. อีเมล์ ........... ...................................................... 
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) จ านวน ....................................... หุ้น  

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................  
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยบุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ พร้อมทั้งข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติตามที่
บริษัทฯ ก าหนด ซึ่งได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า  ตามเอกสารแนบจ านวน .............................. หน้า  
เหตุผลท่ีเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา :  

.………………………………………………………..........................................................................................…
……………………………………………………..........................................................................................……..  

[กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อกรรมการ] 

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………….........................................................................  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) อยู่บ้านเลขที่ ...................... ถนน ........ ...........................    
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต..................... ............................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์(บ้าน/ท างาน)..................................(มือถือ)......................................
โทรสาร .............................................. อีเมล์ ..............................................................................................................  
เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้า  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการ พร้อมทั้งเอกสารและ 
หลักฐานประกอบท้ังหมดถูกต้องทุกประการ 

ลงชื่อ   ............................................................. ผู้ถือหุ้น 

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

ลงชื่อ   ............................................................. ผู้ถือหุ้น 

                       (.............................................................) 
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แบบข้อมูลและค ายินยอมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
         วันที่............................................... 
 
ข้าพเจ้า ............................................................................................. ได้รับทราบการเสนอชื่อ และตกลงให้ความ
ยินยอมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) และขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ในการที่จะเป็นกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อบังคับบริษัท และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  โดย
ข้าพเจ้าขอยินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าพเจ้า เก่ียวกับการมี หรือไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องก าหนดไว้ทุกประการ 
 
 ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น  ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) ...........................................................................................................................................  
  (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................................  
วัน/เดือน/ปีเกิด .................................................. อายุ ................ ปี เพศ ...................... สัญชาติ ...............................  
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ............... ถนน ...................................................ต าบล/แขวง ....................................................  
อ าเภอ/เขต .......................................................... จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย์ ..............................  
โทรศัพท์ (บ้าน) ....................................................................................................................................................... 
โทรสาร ................................................................ อีเมล์ .........................................................................................  
ต าแหน่ง / สถานท่ีท างานปัจจุบัน ........................................................................................................................... 
โทรศัพท์ (ที่ท างาน) ............................................. (มือถือ)......................................................................................  
โทรสาร ................................................................ อีเมล์ .........................................................................................  
เลขานุการ ......................................................... เบอรโ์ทรศพัท์............................................................................... 
 

รูปถ่าย 
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สถานภาพการสมรส  
คู่สมรสชื่อ ...................................................................... ถือหุ้นบรษัิทฯ จ านวน .......................................... หุ้น  
บุตร จ านวน……......…….คน   คือ 

1 ……………………....……………………อายุ................ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จ านวน .................................หุ้น 
2 ………………………....…………………อายุ................ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จ านวน .................................หุ้น 
3 …………………………………........……อายุ................ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จ านวน .................................หุ้น 

ประวัติการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานการศึกษา) 

 ชื่อสถาบัน   ชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา          ปีที่ส าเร็จ 
........................................................     .............................................................     ............................................. 
........................................................     .............................................................     ............................................. 
........................................................     .............................................................     ............................................. 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 ชื่อหลักสูตร   สถาบันที่จัด         ปีที่เข้าอบรม 
........................................................     .............................................................     ............................................. 
........................................................     .............................................................     ............................................. 
........................................................     .............................................................     ............................................. 
ส่วนที่ 2 :  ประวัติการท างาน  

ประสบการณ์การท างาน/การด ารงต าแหน่งกรรมการ (ย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน ) 
 ชื่อหน่วยงาน      ประเภทธุรกิจ            ต าแหน่ง     ช่วงเวลา 
................................................     ..........................................       ...............................    ................................ 
................................................     ..........................................       ...............................    ................................ 
................................................     ..........................................       ...............................    ................................ 
................................................     ..........................................       ...............................    ................................ 
................................................     ..........................................       ...............................    ................................ 

1. ความรู้ความช านาญ ............................................................................................................ ............................ 
2. การถือหุ้นบริษัท ไออาร์พีซี  จ ากัด  (มหาชน) ณ วันที่ ................. จ านวน ............................. หุ้น  
3. การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์.......... 

........................................................................................................................................................................ 
4. การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจ ากัด / องค์กรอื่น ๆ ………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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5. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท ไออาร์พีซี  จ ากัด  (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่
เกี่ยวข้อง  เช่น การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุรายละเอียด)  
...........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 ข้าพเจ้ารับรองว่า 
1. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศตลาดหลักทรัพย์เรื่องคุณสมบัติ

และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
2. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 24 มกราคม 

2554 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่
รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง (ไม่เกิน 3 แห่ง) 
        กรณีปัจจุบัน ยังคงเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น 

1. ชื่อรัฐวิสาหกิจ .............................................................................................................  
ต าแหน่ง         .…........................................................................................... ............. 

2. ชื่อรัฐวิสาหกิจ ............................................................................................................  
ต าแหน่ง         .…....................................................................................................... 

 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................ ได้รับทราบการ เสนอชื่อ 
และให้ความยินยอมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และ
ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายในการที่จะเป็น
กรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อบังคับบริษัท และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  โดยรายละเอียดที่ปรากฏ
ในแบบข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมน้ี  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ  ข้าพเจ้าจึง
ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 ลงชื่อ ................................................................................   บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชือ่ 
  (.............................................................................) 
  วันที่ ...................................................................... 
 


