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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

 

วัตถุประสงค์  

             บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี บริษัทฯ จึง
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเร่ืองที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าได้ทุกปี โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ 
ก าหนดไว้ ดังนี ้
  
หลักเกณฑ์  

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน  
1.2 จะต้องถือหุ้น หรือ ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสี่ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัทฯ 
1.3 จะต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุด

ทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น 
 

2. การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  
2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 สามารถเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็น

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเร่ืองเป็นวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและ
สมบูรณ์ ส่งมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้อ 5  

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น   
ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเร่ืองเป็นวาระการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี” พร้อมทั้งลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน  

2.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือ
แนบเอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถติดต่อได้ 

2.4 เร่ืองที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
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 เพื่อให้การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะ
ไม่บรรจุเร่ืองดังต่อไปนี้ เป็นระเบียบวาระการประชุม  

(1) เป็นเร่ืองที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ประกาศก าหนด หรือไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

(2) เป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดย 
ผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเร่ืองดังกล่าว 

(3) เป็นเร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ 
(4) เป็นเร่ืองที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม หรือไม่เป็นไปตาม

เงื่อนไขของกฎหมาย 
(5) เป็นเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสอง

เดือนที่ผ่านมา และเร่ืองดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ
สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอคร้ัง
ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจากข้อเท็จจริงครั้งก่อน 

(6) เป็นเร่ืองที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีการกรอกข้อมูลหรือแนบ
เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือเสนอมาไม่ทันภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

(7) เป็นเร่ืองที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการไปแล้ว 
(8) เป็นเร่ืองที่ขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือระเบียบปฏิบัติของ

หน่วยงานก ากับดูแล หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ 
(9) กรณีอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

 
3. ขั้นตอน และวิธีการพิจารณา 

3.1 บริษัทฯ จะเป็นผู้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมในเบื้องต้นก่อนน าเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

3.2 เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น โดยจะปรากฏอยู่ในค าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี   
เร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ  บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบใน
การประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 
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3.3 ค าวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
3.4 กรณีที่ผู้ถือหุ้น(ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  เห็นชอบให้มีการบรรจุเร่ืองที่เสนอโดย 
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเร่ือง
ดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป    

 
4. เอกสาร/หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 

4.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐาน
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

4.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่รวมกันเสนอเร่ือง ได้แก่ 
(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความ
ถูกต้อง 

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล :  ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส า เนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน   หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้
ลงลายมือชื่อ  พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง 

4.3 “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเร่ืองเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ”     
โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งวาระการประชุม  และในกรณีเสนอโดยผู้ถือหุ้น
หลายรายรวมกัน ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม  เพื่อเป็นตัวแทนการติดต่อ
ประสานงาน และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้น 
เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ 

4.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมอ่ืนๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ 
(ถ้ามี)  พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
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5. ระยะเวลา และช่องทางการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 

     บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็น
การล่วงหน้าดังกล่าวได้ทุกปี  โดยนับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยผ่านช่องทางดังนี้ 

5.1 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้ 
เลขานุการบริษัท  (ส านักกิจการองค์กร) 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10 
ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 

5.2 ผู้ถือหุ้น สามารถแจ้งเร่ืองที่จะเสนอเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการ ได้ที่  
โทรสารหมายเลข 0 2765 7999  หรือ  
Email Address: cg@irpc.co.th 
หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th  

 

  หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่   เลขานุการบริษัท หรือ 
ส่วนงานก ากับองค์กร โทรศัพท์ 0 2765 7920  , 0 2765 7890 หรือ  cg@irpc.co.th 
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