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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เห็นสมควร
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอชื่อบคุคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยมีหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
ผู้ ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชมุ หรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกนัก็ได้ 
1.2 ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมด 
1.3 ถือหุ้นบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อ

กรรมการไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
2. ระยะเวลาในการเสนอฯ 

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีระยะเวลาในการพิจารณากลัน่กรองข้อมลูอย่างเพียงพอ จึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น
เสนอฯ ได้ ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

3. วิธีการเสนอฯ 
ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้า โดยกรอก 
-  แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก.) 
-  แบบขอเสนอชื่อบคุคลเพือ่เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข.)  
- แบบข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ค.) 
พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วนและสมบรูณ์ สง่ถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

ตามที่อยู่ดงันี ้
 
 
 
 
4.  การเสนอฯ 

4.1 เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
(1) เร่ืองที่ขดักับกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่

ก ากบัดแูลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
(2) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคล หรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 
(3) เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี

นยัส าคญัต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

เลขานุการบริษทั 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
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(4) เร่ืองที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 
(5) เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ 
(6) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ 
(7) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 

4.2 คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 
บคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามดงันี ้
(1) เป็นบคุคลทีไ่ม่มีประวตัิด่างพร้อย 
(2) มีคณุสมบตัิถูกต้อง และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
(3) มีความรู้ ความสามารถที่ส าคญัต่อธุรกิจของบริษัทฯ 
(4) มีความเป็นอิสระ ปฏิบตัหิน้าทีก่รรมการด้วยความระมดัระวงัด้วยความซื่อสตัย์ 
(5) เป็นผู้มีวิสยัทศัน์ สามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี และตดัสินใจอย่างเป็นระบบ 
(6) เป็นผู้มีมนษุยสมัพนัธ์ที่ดี มีคณุธรรม มีทกัษะในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ และมีบคุลิกที่เหมาะสม 
(7) ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท หลายแห่งในขณะเดียวกนั 

5.  ขัน้ตอนในการพิจารณา 
(1) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุม  

ผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมลูในแบบ ก. ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลกัฐาน และรวบรวมแบบ ก. 
และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทุกรายเป็นชดุเดียวกนั 

(2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 
1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้ นต้องจัดท าเอกสารแบบ ก. 1 ฉบับ ต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลกัฐานให้ครบถ้วน 

(3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นราย
แรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. และแบบ ค. ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และ  
ผู้ ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกเฉพาะข้อมูลแบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลกัฐานทุกรายและ
รวบรวมแบบ ข. และ แบบ ค. และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทกุราย
เป็นชดุเดียวกนั 

(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
มากกว่า 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องจัดท าแบบ ข. และ แบบ ค. 1 ฉบับ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลกัฐานให้ครบถ้วน และแนบหลกัฐานของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทกุคนด้วย 

 

 ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเบือ้งต้นก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดย 
- เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบ จะบรรจเุป็นวาระการประชมุในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
- บคุคลที่ผ่านความเห็นชอบ จะบรรจรุายชื่อในวาระการประชมุในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ในกรณีเร่ืองหรือบุคคลที่ผู้ ถือหุ้ นเสนอ ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัท ฯ จะแจ้งให้ 

ผู้ ถือหุ้นท่านนัน้รับทราบภายหลงัการประชมุคณะกรรมการบริษัทต่อไป 


