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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษทั ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 

วตัถุประสงค์  

             บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ และเพื่อ
เป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ดงันั้น ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี บริษทัฯ  จึงเปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษทัฯ  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  เป็นการล่วงหนา้ไดทุ้กปี โดยเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนดไว ้ดงัน้ี 
  
หลกัเกณฑ์  

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
1.1. เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียว หรือหลายรายรวมกนั  
1.2. จะตอ้งถือหุ้น หรือ ถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษทัฯ 
1.3. จะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดปิดสมุด

ทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีนั้น 
2. การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑข์อ้ 1 สามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติั
เหมาะสมเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ โดยกรอก  “แบบฟอร์มการใช้
สิทธิเสนอช่ือบุคคล เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี”  พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งครบถว้นและสมบูรณ์ ส่งมายงับริษทัฯ ภายในระยะเวลาและช่องทางท่ีระบุในขอ้ 5  

2.2 กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษทัฯ ผูถื้อหุน้ทุกรายจะตอ้งกรอก “แบบฟอร์มการใชสิ้ทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้ ง เ ป็นกรรมการบริษัท ไออาร์พี ซี  จ  ากัด (มหาชน) ส าหรับการประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุ้นประจ าปี”  พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลักฐาน โดยแยกหน่ึงแบบฟอร์มต่อการเสนอช่ือ
กรรมการหน่ึงคน แลว้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกนั  

2.3 บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งเป็นผูมี้
คุณสมบติัดงัน้ี 
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1) มีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย สอดคลอ้งตามพระราชบญัญติั
บริษัทมหาชนจ ากัด  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้บงัคบับริษทัฯ หลกัการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงไม่มีลกัษณะ 
ท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการของ
บริษทัฯ 

2) มีคุณสมบติัตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2554  เร่ืองการแต่งตั้งขา้ราชการ
ระดบัสูงหรือบุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจ
เป็นผูถื้อหุน้หลายแห่ง 

3) มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพท่ี
สามารถเอ้ือประโยชน์และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ อนัจะเป็นประโยชน์
สูงสุดและเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

4) มีคุณลกัษณะ และภาพลกัษณ์ท่ีสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ  
กลา้แสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค ์ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัและความ
ซ่ือสัตย ์(Duty of Care and Duty of Loyalty) ทุ่มเท อุทิศเวลา และเป็นท่ียอมรับของสงัคม  

 
3. ขั้นตอน และวธีิการพจิารณา 

3.1 บริษทัฯ จะเป็นผูร่้วมกนัพิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้เสนอช่ือในเบ้ืองตน้
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ก่อนน าเสนอประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาต่อไป 

3.2 เม่ือคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ
ดงักล่าวจะไดรั้บการบรรจุรายช่ือในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ  ในการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ โดยจะปรากฏอยูใ่นค าบอกกล่าวเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี   ส าหรับบุคคลท่ี
ไม่ไดรั้บความเห็นชอบ  บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

3.3 ค าวินจัฉยัหรือมติของคณะกรรมการบริษทัฯ ใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 
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4. เอกสาร / หลกัฐานเพ่ือประกอบการพจิารณา 
4.1 เอกสารหลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือเอกสารหลกัฐาน

จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ  บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
4.2 เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุน้ทุกราย กรณีท่ีรวมกนัเสนอเร่ือง ไดแ้ก่ 

(1) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา :  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือ เดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรอง
ความถูกตอ้ง 

(2) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล        : ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส า เนาบัตร
ประจ าตวัประชาชน    หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู ้มีอ  านาจ 
ลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือ  พร้อมลงนามรับรองความ
ถูกตอ้ง 

4.3 “แบบฟอร์มการใช้สิทธิ เสนอช่ือบุคคลเพื่อ รับการพิจารณาเ ลือกตั้ ง เ ป็นกรรมการ 
บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี” โดยผูถื้อหุน้ตอ้ง
กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน  กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอกรายละเอียดและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้
รวบรวมเป็นชุดเดียวกนั โดยแยกหน่ึงแบบฟอร์มต่อการเสนอช่ือกรรมการหน่ึงคน ในการน้ี ให้
ระบุช่ือผูถื้อหุน้คนใดคนหน่ึงในกลุ่มเพื่อเป็นตวัแทนผูรั้บการติดต่อแทนผูถื้อหุน้ร่วมกนัทุกราย
และใหถื้อว่าการท่ีบริษทัฯ ติดต่อกบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นตวัแทนท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นเป็นการติดต่อ
กบัผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ 

4.4 “แบบขอ้มูลและค ายินยอมของบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ เพื่อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน)” ซ่ึงตอ้งลงนามรับรองโดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือ 

4.5 เอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมลงนามรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
ไดแ้ก่ หลกัฐานการศึกษา ประวติัการท างาน การฝึกอบรม หลกัฐานการถือครองหุน้ในบริษทัฯ 

4.6 เอกสารประกอบเพิ่มเติมอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ 
(ถา้มี)  พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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5. ระยะเวลา และช่องทางการเสนอช่ือบุคคล 
  บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้รับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ไดทุ้กปี  
นบัตั้งแต่บดัน้ีจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยผา่นช่องทางดงัน้ี 

 
5.1 จดัส่งตน้ฉบบัเอกสารและหลกัฐานท่ีไดล้งนามเรียบร้อยแลว้ ทางไปรษณียต์ามท่ีอยูด่งัน้ี 

เลขานุการบริษทั  (ส านกักิจการองคก์ร) 
บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 555/2 ศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์ อาคาร บี ชั้น 10 
ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 

5.2 ผูถื้อหุน้ สามารถแจง้เร่ืองท่ีจะเสนอเบ้ืองตน้อยา่งไม่เป็นทางการไดท่ี้  
โทรสารหมายเลข 0 2765 7999  หรือ  
Email Address: cg@irpc.co.th 
หรือเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.irpc.co.th  

 

  หากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้สงสัยประการใด  สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ เลขานุการบริษทั หรือ ส่วน
งานก ากบัองคก์ร โทรศพัท ์0 2765 7920  , 0 2765 7890 หรือ  cg@irpc.co.th 
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