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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 

 

วตัถุประสงค์  

             บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น และ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ดงันั้น ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี บริษทัฯ จึง
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เป็นการล่วงหน้าไดทุ้กปี โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ 
ก าหนดไว ้ดงัน้ี 
  
หลกัเกณฑ์  

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
1.1. เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียว หรือหลายรายรวมกนั  
1.2. จะตอ้งถือหุ้น หรือ ถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษทัฯ 
1.3. จะต้องเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด 

ปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีนั้น 
 

2. การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  
2.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ขอ้ 1 สามารถเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็น

วาระการประชุมผูถื้อหุน้โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเร่ืองเป็นวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้นและ
สมบูรณ์ ส่งมายงับริษทัฯ ภายในระยะเวลาและช่องทางท่ีระบุในขอ้ 5  

2.2 กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้น   
ผูถื้อหุ้นทุกรายจะตอ้งกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเร่ืองเป็นวาระการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี” พร้อมทั้งลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกนั  

2.3 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่พิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นกรอกขอ้มูลหรือ
แนบเอกสารหลกัฐาน ไม่ถูกตอ้งครบถว้น หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถติดต่อได ้
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2.4 เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

   เพื่อให้การด าเนินการประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอ 
 สงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจุเร่ืองดงัต่อไปน้ี เป็นระเบียบวาระการประชุม  

(1) เป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ประกาศก าหนด หรือไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

(2) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯ และขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้งโดย 
ผูถื้อหุน้ มิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 

(3) เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์
(4) เป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยรวม หรือไม่เป็นไปตาม

เง่ือนไขของกฎหมาย 
(5) เป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสอง

เดือนท่ีผ่านมา และเร่ืองดงักล่าวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ
สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ เวน้แต่ขอ้เทจ็จริงในการน าเสนอคร้ัง
ใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัจากขอ้เทจ็จริงคร้ังก่อน 

(6) เป็นเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น หรือมีการกรอกขอ้มูลหรือแนบ
เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือเสนอมาไม่ทันภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

(7) เป็นเร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการไปแลว้ 
(8) เป็นเร่ืองท่ีขดัต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือระเบียบปฏิบติัของ

หน่วยงานก ากบัดูแล หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทัฯ 
(9) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

 

3. ขั้นตอน และวธีิการพจิารณา 
3.1 บริษทัฯ จะเป็นผูร่้วมกนัพิจารณากลั่นกรองเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมในเบ้ืองตน้ก่อนน าเสนอกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 

3.2 เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ จะไดรั้บการบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ โดยจะปรากฏอยูใ่นค าบอกกล่าวเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี   
เร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ  บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อหุน้ทราบใน
การประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 
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3.3 ค าวนิิจฉยัหรือมติของคณะกรรมการบริษทัฯ ใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 
3.4 กรณีท่ีผูถื้อหุ้น(ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น) มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  เห็นชอบให้มีการบรรจุเร่ืองท่ีเสนอโดย  
ผูถื้อหุ้นดงักล่าวเป็นวาระการประชุมของผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัฯ จะบรรจุเร่ือง
ดงักล่าวเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีบริษทัฯ จะจดัใหมี้ข้ึนในคร้ังถดัไป    

 
4. เอกสาร/หลกัฐานเพ่ือประกอบการพจิารณา 

4.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสาร
หลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

4.2 เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุน้ทุกราย กรณีท่ีรวมกนัเสนอเร่ือง ไดแ้ก่ 
(1) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา :  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หนังสือ 

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนาม
รับรองความถูกตอ้ง 

(2) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล        : ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตร
ประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง ( ก ร ณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู ้มีอ  านาจ 
ลงนามท่ีได้ลงลายมือช่ือ  พร้อมลงนามรับรอง
ความถูกตอ้ง 

4.3 “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเร่ืองเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ”  
โดยแยกหน่ึงแบบฟอร์มต่อการเสนอหน่ึงวาระการประชุม   
และในกรณีเสนอโดยผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนั ให้ระบุช่ือผูถื้อหุ้นคนใดคนหน่ึงในกลุ่ม 
เพื่อเป็นตวัแทนการติดต่อประสานงาน และให้ถือวา่การท่ีบริษทัฯ ติดต่อกบัผูถื้อหุ้นท่ีเป็น
ตวัแทนท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น เป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ 

4.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ 
(ถา้มี)  พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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5. ระยะเวลา และช่องทางการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม 

     บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็น
การล่วงหนา้ดงักล่าวไดทุ้กปี  โดยนบัตั้งแต่บดัน้ี จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560 โดยผา่นช่องทางดงัน้ี 

5.1 จดัส่งตน้ฉบบัเอกสารและหลกัฐานท่ีไดล้งนามเรียบร้อยแลว้ ทางไปรษณียต์ามท่ีอยูด่งัน้ี 
เลขานุการบริษทั  (ส านกักิจการองคก์ร) 
บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 555/2 ศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10 
ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 

5.2 ผูถื้อหุน้ สามารถแจง้เร่ืองท่ีจะเสนอเบ้ืองตน้อยา่งไม่เป็นทางการ ไดท่ี้  
โทรสารหมายเลข 0 2649 7999  หรือ  
Email Address: cg@irpc.co.th 
หรือเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.irpc.co.th  

 

  หากท่านผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี  เลขานุการบริษทั หรือ 
ส่วนงานก ากบัองคก์ร โทรศพัท ์0 2649 7920  , 0 2649 7391 หรือ  cg@irpc.co.th 
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