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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บรษิัท ไอรา่ แฟคตอริ่ง จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) เห็นสมควร
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ของบรษิัทฯ สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอชื่อบคุคลเพื่อ
เขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ โดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุน้ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชมุ หรือเสนอชื่อกรรมการตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียว หรือหลายรายรวมกนัก็ได ้
1.2 ถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุน้ที่ช  าระแลว้ทัง้หมด 
1.3 ถือหุน้บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่ถือหุน้จนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อ

กรรมการไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน 
2. ระยะเวลาในการเสนอฯ 

เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทไดม้ีระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรองขอ้มลูอย่างเพียงพอ จึงขอใหท้่านผูถื้อหุน้
เสนอฯ ได ้ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

3. วิธีการเสนอฯ 
ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1 สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการลว่งหนา้ โดยกรอก 
-  แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (แบบ ก.) 
-  แบบขอเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข.)  
- แบบขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ค.) 
พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งอย่างครบถว้นและสมบรูณ ์สง่ถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

ตามที่อยู่ดงันี ้
 
 
 
 
4.  การเสนอฯ 

4.1 เร่ืองทีจ่ะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
(1) เรื่องที่ขดักับกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่

ก ากบัดแูลบรษิัทฯ หรือไม่เป็นไปตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
(2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคล หรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 
(3) เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างมี

นยัส  าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

เลขานุการบริษทั 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
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(4) เรื่องที่บรษิัทฯ ไดด้ าเนินการแลว้ 
(5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทฯ จะด าเนินการได ้
(6) เรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้
(7) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 1 

4.2 คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 
บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการตอ้งมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงันี  ้
(1) เป็นบคุคลที่ไม่มีประวตัิด่างพรอ้ย 
(2) มีคณุสมบตัิถูกตอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษิัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัทฯ 
(3) มีความรู ้ความสามารถที่ส  าคญัต่อธุรกิจของบรษิัทฯ 
(4) มีความเป็นอิสระ ปฏิบตัหินา้ที่กรรมการดว้ยความระมดัระวงัดว้ยความซื่อสตัย ์
(5) เป็นผูม้ีวิสยัทศัน ์สามารถมองภาพรวมของธุรกิจไดด้ี และตดัสินใจอย่างเป็นระบบ 
(6) เป็นผูม้ีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดี มีคณุธรรม มีทกัษะในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ และมีบคุลิกที่เหมาะสม 
(7) ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท หลายแห่งในขณะเดียวกนั 

5.  ข้ันตอนในการพิจารณา 
(1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุม  

ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบ ก. ใหค้รบถว้น พรอ้มลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และรวบรวมแบบ ก. 
และหลกัฐานการถือหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นชดุเดียวกนั 

(2) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 
1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดท าเอกสารแบบ ก. 1 ฉบับ ต่อ 1 ระเบียบวาระ พรอ้มลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลกัฐานใหค้รบถว้น 

(3) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้ราย
แรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. และแบบ ค. ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และ  
ผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไปกรอกเฉพาะขอ้มูลแบบ ข. ใหค้รบถว้นและลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายและ
รวบรวมแบบ ข. และ แบบ ค. และหลกัฐานการถือหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทกุราย
เป็นชดุเดียวกนั 

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
มากกว่า 1 คน ผู้ถือหุน้ตอ้งจัดท าแบบ ข. และ แบบ ค. 1 ฉบับ ต่อกรรมการ 1 คน พรอ้มลงลายมือชื่อไวเ้ป็น
หลกัฐานใหค้รบถว้น และแนบหลกัฐานของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการทกุคนดว้ย 

 

 ทัง้นี ้เลขานกุารบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองเบือ้งตน้ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท โดย 
- เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบ จะบรรจเุป็นวาระการประชมุในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
- บคุคลที่ผ่านความเห็นชอบ จะบรรจรุายชื่อในวาระการประชมุในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ในกรณีเรื่องหรือบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัท ฯ จะแจ้งให ้

ผูถื้อหุน้ท่านนัน้รบัทราบภายหลงัการประชมุคณะกรรมการบรษิัทต่อไป 


