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ข้อบังคับของบริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้น 

หมวดที่ 5 
คณะกรรมการ 

ข้อ  16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่
เกินสิบห้าคน (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

  กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ  17. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัต่อไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง  
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่

จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บคุคลที่ได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน
หน่ึงในสาม (1/3) 

  กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกัน ส่วนปีหลงั ๆ 
ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ข้อ 21. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 22. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้จะ
เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่
ยงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน 

  มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 
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ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมโดยอาจก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้
เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

  ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้มาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของ
บริษัท ในอนัท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

หมวดที่ 6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะ
เข้าชื่อกันท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้นดงักล่าว 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าชื่อกนัหรือ
ผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ตามจ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้า (45) วนันับแต่วัน
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้    
ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมใน
หนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั  

ทัง้นี  ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ ในจังหวัดอันเป็ นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 
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ข้อ 34. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม
ประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้ นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุม
ใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชุมครัง้หลงั
นี ้ไม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุม
ดงักล่าว 

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหน่ึง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน
เร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั ้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ           

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท  
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

ข้อ 37. กิจการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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(5) พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(6) กิจการอื่น ๆ  

หมวดที่ 7 
การบัญชี การเงนิและการสอบบัญช ี

ข้อ 38. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัที่ 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัที่ 31 ธันวาคม ของทกุปี 

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิและคณะกรรมการต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบ
งบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีไ้ปให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบ

บญัชี และ 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน 

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงิน
ปันผล 

  เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะ
ท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวต่อไป 

  การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ 
แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์
เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัด้วย 

ข้อ 43. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 

ข้อ 46. ผู้สอบบญัชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดุล บญัชีก าไรขาดทุน 
และปัญหาเก่ียวกับบญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น และให้บริษัทจดัส่งรายงาน และเอกสาร
ทัง้หมดของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 


