
 

หนา้ 1 
 

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

วนัท่ี ....................................................................  

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................... .............................อยู่บา้นเลขท่ี .................                 
ถนน ......................................... ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ........................ ..................
จงัหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย ์........... ............ โทรศพัท ์(บา้น/ท างาน) ............................ ........  
(มือถือ) .................................... โทรสาร ................................. อีเมล ์........... ...................................................... 
เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) จ านวน ....................................... หุน้  

 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................  
เพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี โดยบุคคลดงักล่าวมี
คุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด และมีหลกัฐานการให้ความยินยอมของ
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ พร้อมทั้งขอ้มูลและเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัตามท่ี
บริษทัฯ ก าหนด ซ่ึงไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้  ตามเอกสารแนบจ านวน .............................. หนา้  
เหตุผลท่ีเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา :  

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

[กรณผู้ีถือหุ้นหลายรายร่วมกนัเสนอช่ือกรรมการ] 

ขา้พเจา้ขอมอบหมายให ้(นาย/นาง/นางสาว) ……………………….........................................................................  
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) อยูบ่า้นเลขท่ี ...................... ถนน ...................................    
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต..................... ............................จงัหวดั.................................
รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท(์บา้น/ท างาน)..................................(มือถือ)......................................
โทรสาร .............................................. อีเมล ์..............................................................................................................  
เป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายจากขา้พเจา้ในการติดต่อกบับริษทัฯ แทนขา้พเจา้  

 ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการ พร้อมทั้งเอกสารและ 
หลกัฐานประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ 

ลงช่ือ   ............................................................. ผูถื้อหุน้ 

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

ลงช่ือ   ............................................................. ผูถื้อหุน้ 

                       (.............................................................) 
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แบบข้อมูลและค ายนิยอมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือพจิารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
บริษัท ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
         วนัท่ี............................................... 
 
ขา้พเจา้ ............................................................................................. ไดรั้บทราบการเสนอช่ือ และตกลงให้ความ
ยินยอมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษทั ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) และขอรับรองว่า ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย
ในการท่ีจะเป็นกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้บงัคบับริษทั และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ  
โดยขา้พเจา้ขอยนิยอมใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบคุณสมบติัของขา้พเจา้ เก่ียวกบัการมี หรือไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ี
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไวทุ้กประการ 
 
 ขา้พเจา้ขอแจง้รายละเอียดขอ้มูลเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้  ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือ/นามสกลุ (ภาษาไทย) ...........................................................................................................................................  
  (ภาษาองักฤษ) ......................................................................................................................................  
วนั/เดือน/ปีเกิด .................................................. อาย ุ................ ปี เพศ ...................... สญัชาติ ...............................  
ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี ............... ถนน ...................................................ต าบล/แขวง ....................................................  
อ าเภอ/เขต .......................................................... จงัหวดั .................................. รหสัไปรษณีย ์..............................  
โทรศพัท ์(บา้น) ....................................................................................................................................................... 
โทรสาร ................................................................ อีเมล ์.........................................................................................  
ต าแหน่ง / สถานท่ีท างานปัจจุบนั ........................................................................................................................... 
โทรศพัท ์(ท่ีท างาน) ............................................. (มือถือ)......................................................................................  
โทรสาร ................................................................ อีเมล ์.........................................................................................  
เลขานุการ ......................................................... เบอร์โทรศพัท.์.............................................................................. 
 

รูปถ่าย 
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สถานภาพการสมรส  
คู่สมรสช่ือ ...................................................................... ถือหุน้บริษทัฯ จ านวน .......................................... หุน้  
บุตร จ านวน……......…….คน   คือ 

1 ……………………....……………………อาย.ุ...............ปี ถือหุน้บริษทัฯ จ านวน .................................หุน้ 
2 ………………………....…………………อาย.ุ...............ปี ถือหุน้บริษทัฯ จ านวน .................................หุน้ 
3 …………………………………........……อาย.ุ...............ปี ถือหุน้บริษทัฯ จ านวน .................................หุน้ 

ประวตัิการศึกษา (โปรดแนบหลกัฐานการศึกษา) 

 ช่ือสถาบนั   ช่ือคุณวุฒ/ิสาขาวชิา          ปีทีส่ าเร็จ 
........................................................     .............................................................     ............................................. 
........................................................     .............................................................     ............................................. 
........................................................     .............................................................     ............................................. 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 ช่ือหลกัสูตร   สถาบนัทีจ่ัด         ปีทีเ่ข้าอบรม 
........................................................     .............................................................     ............................................. 
........................................................     .............................................................     ............................................. 
........................................................     .............................................................     ............................................. 
ส่วนที ่2 :  ประวตัิการท างาน  

ประสบการณ์การท างาน/การด ารงต าแหน่งกรรมการ (ย้อนหลงั 5 ปี จนถงึปัจจุบนั ) 
 ช่ือหน่วยงาน      ประเภทธุรกจิ            ต าแหน่ง     ช่วงเวลา 
................................................     ..........................................       ...............................    ................................ 
................................................     ..........................................       ...............................    ................................ 
................................................     ..........................................       ...............................    ................................ 
................................................     ..........................................       ...............................    ................................ 
................................................     ..........................................       ...............................    ................................ 

1. ความรู้ความช านาญ ........................................................................................................................................ 
2. การถือหุน้บริษทั ไออาร์พีซี  จ ากดั  (มหาชน) ณ วนัท่ี ................. จ านวน ............................. หุน้  
3. การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์.......... 

........................................................................................................................................................................ 
4. การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจ ากดั / องคก์รอ่ืน ๆ ………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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5. การมีส่วนไดเ้สียทางตรงและทางออ้มในบริษัท ไออาร์พซีี  จ ากัด  (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่
เกี่ยวข้อง  เช่น การถือหุ้น หรือเขา้ร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษทัท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพ
อยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ (โปรดระบุรายละเอียด)  
...........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 ขา้พเจา้รับรองวา่ 
1. ขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามประกาศตลาดหลกัทรัพยเ์ร่ืองคุณสมบติั

และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
2. ขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 

2554 เร่ือง การแต่งตั้งขา้ราชการระดบัสูงหรือบุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลท่ี
รัฐวิสาหกิจเป็นผูถื้อหุน้หลายแห่ง (ไม่เกิน 3 แห่ง) 
        กรณีปัจจุบนั ยงัคงเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผูถื้อหุน้ 

1. ช่ือรัฐวิสาหกิจ .............................................................................................................  
ต าแหน่ง         .…........................................................................................................ 

2. ช่ือรัฐวิสาหกิจ ............................................................................................................  
ต าแหน่ง         .…....................................................................................................... 

 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................ ไดรั้บทราบการ เสนอช่ือ 
และใหค้วามยนิยอมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) และ
ขอรับรองว่า ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายในการท่ีจะเป็น
กรรมการบริษทั ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้บงัคบับริษทั และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ  โดยรายละเอียดท่ีปรากฏ
ในแบบขอ้มูล และเอกสารหลกัฐานท่ียืน่มาพร้อมน้ี  มีความถูกตอ้ง  ครบถว้น และเป็นจริงทุกประการ  ขา้พเจา้จึง
ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 
 ลงช่ือ ................................................................................   บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
  (.............................................................................) 
  วนัท่ี ...................................................................... 
 


