
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2558 

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2558 

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2558 

เรียน ทานผูถือหุน 
บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ซึ่งไดประชุมเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 
2. สําเนาแบบรายงานการเพ่ิมทุนของบริษัท (F53-4) 
3. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2558 
4. เอกสารท่ีตองนํามาแสดงในวันประชุม คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน 
5. ขอมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหผูถือหุนมอบฉันทะ 
6. หนังสือมอบฉันทะ 
7. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียก
ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2558 ในวันศุกร ท่ี 21 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมคราวน 4 - 5 ชั้น 21 
โรงแรมคราวน พลาซา กรุงเทพ ลุมพินี พารค ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังตอไปนี้ 

วาระท่ี 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 
ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 โดยท่ี

ประชุมไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ  ตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งไดนําสงรายงานการประชุมดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558   
ไดมีการบันทึกไวอยางถูกตองและครบถวน และบริษัทไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดแลว เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมวิสามัญ    
ผูถือหุนครั้งท่ี 1/2558 รับรองรายงานการประชุมดังกลาว (โดยมีรายละเอียดสําเนารายงานการประชุมผูถือหุนประจําป 
2558 ตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1) 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 2: พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยน/... 

AIRA Factoring Public Company Limited 

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ีบมจ. 0107547000141  

319 Chamchuri Square ,  20  Floor, Phayathai Road Pathumwan Sub-Distric, Pathumwan District, Bangkok 10330 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน   เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
Tel. 2-2657-6222  Fax: 0-2657-6244, 0-2657-6245 



 
วาระท่ี 2: พิจารณาและอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของ     
หุนสามัญของบริษัท จากเดิมมูลคาท่ีตราไวหุนละ 5.00 บาท เปนมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิม         
สภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัท โดยไมสงผลกระทบตอสัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุน 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท จากเดิมมูลคาท่ีตราไวหุนละ 5.00 บาท เปน    
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามขอบังคับขอ 36 (ง) 

วาระท่ี 3: พิจารณาและอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงมูลคา   
ท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท 
ขอเท็จจริงและเหตุผล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ

บริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวดังนี้ 

“ขอ 4.  ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองรอยลานบาทถวน) 
แบงออกเปน 800,000,000 หุน (แปดรอยลานหุน) 
มูลคาหุนละ 0.25  บาท (ยี่สิบหาสตางค) 
โดยแบงออกเปน 
หุนสามัญ 800,000,000 หุน (แปดรอยลานหุน) 
หุนบุริมสิทธ ิ -ไมมี- หุน (-) 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไว 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามขอบังคับขอ 36 (ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 

วาระท่ี 4: พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุน/... 



 
วาระท่ี 4: พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท        
จากจํานวน 200,000,000 บาท เปนจํานวน 400,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 800,000,000 หุน มูลคา
หุน 0.25 บาท เพ่ือออกเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ตามสิ่ง
ท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 200,000,000 บาท เปนจํานวน 400,000,000 บาท โดยการ
ออกหุนสามัญใหมจํานวน 800,000,000 หุน มูลคาหุน 0.25 บาท เพ่ือออกเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม 

โดยการเพ่ิมทุนดังกลาว จะตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทใหญ หรือท่ีประชุมผูถือ
หุนของบริษัทใหญ (บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน)) กอนท่ีจะไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท 
ตามขอบังคับของบริษัทหมวดท่ี 9 วาดวยการบริหารจัดการเพ่ือการปฏิบัติตามนโยบายควบคุมดานการบริหารของ 
บริษัทใหญ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหญ (บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน)) ครั้งท่ี 4/2558         
เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2558 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทสามารถดําเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนได ท้ังนี้การเพ่ิมทุนดังกลาว
ไมไดสงผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนท้ังทางตรงและทางออมของบริษัทใหญ จึงไมตองขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือ
หุนของบริษัทใหญแตอยางใด และบริษัทสามารถดําเนินการขออนุมัติตอผูถือหุนของบริษัทไดกอนการดําเนินการ
ดังกลาว 

หมายเหตุ: 

ขอบังคับของบริษัท หมวดท่ี 9 การบริหารจัดการเพ่ือปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมดานการบริหารของ
บริษัทใหญ  

ขอ 48 เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายควบคุมดูแลการจัดการของบริษัทใหญ ใหกรณีดังตอไปนี้ตองไดรับการอนุมัติ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทใหญ (แลวแตกรณี) กอนท่ีจะไดรับการ
อนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท (แลวแตกรณี) 

(2) เรื่องท่ีตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทใหญ กอนบริษัทเขาทํารายการ 
(ข) การเพ่ิมทุนโดยการออกหุนเพ่ิมทุนของบริษัท และการจัดสรรหุน รวมท้ังการลดทุนจดทะเบียนซึ่ง

ไมเปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนท้ังทางตรงและทางออมของบริษัท
ใหญ ในบริษัทไมวาในทอดใด ๆ  ลดลงเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลวของบริษัท หรือเปนผลใหสัดสวนการถือหุน
ของบริษัทใหญ ท้ังทางตรงและทางออมในบริษัทไมวาในทอดใด ๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละ 50 ของทุนชําระแลว
ของบริษัท 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามขอบังคับขอ 36 (จ) 

 
 
 

วาระท่ี 5: พิจารณาและอนุมัติแกไข/... 



 
วาระท่ี 5: พิจารณาและอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษัท 
ขอเท็จจริงและเหตุผล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ

บริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังนี้ 

“ขอ 4.  ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท (สี่รอยลานบาทถวน) 
แบงออกเปน 1,600,000,000 หุน (หนึ่งพันหกรอยลานหุน) 
มูลคาหุนละ 0.25 บาท (ยี่สิบหาสตางค) 
โดยแบงออกเปน 
หุนสามัญ 1,600,000,000 หุน (หนึ่งพันหกรอยลานหุน) 
หุนบุริมสิทธ ิ -ไมมี- หุน (-) 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามขอบังคับขอ 36 (ง) 

วาระท่ี 6: พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิม 
ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความจําเปนตองเพ่ิมทุนเพ่ือนําเงินท่ีไดจํานวน 240 ลานบาท ไปเสริมสภาพ

คลองและบริหารเงินกูยืมหมุนเวียนของบริษัทเพ่ือรองรับการขยายตัวในธุรกิจแฟคตอริ่งของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 800,000,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 800,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไว
หุนละ0.25 บาท โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right 
Offering) ในอัตราสวน 1 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หุนสามัญเพ่ิมทุน ราคาจองซื้อ 0.30 บาทตอหุน และกําหนดวันจองซื้อ
และรับชําระเงินคาหุนสามัญเพ่ิมทุนในระหวางวันท่ี 16 กันยายน 2558 ถึง วันท่ี 22 กันยายน 2558 เวลา 9.00 – 15.30 น.  

ท้ังนี้ ผูถือหุนเดิมมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนเกินกวาสิทธิของตนตามอัตราสวนท่ีกําหนดไวขางตน
ได (Oversubscription) โดยผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อหุนเกินกวาสิทธิจะไดรับการจัดสรรหุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิก็ตอเม่ือ       
มีหุนท่ีเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมท่ีไดจองซื้อตามสิทธิครบถวนท้ังหมดแลวเทานั้น โดยหลักเกณฑสําหรับ
การจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนเกินกวาสิทธิมีดังนี้ 

 
 
 

กรณีหุนเหลือมากกวาหุนท่ีจองซื้อ/.......... 



 
กรณีมีหุนเหลือมากกวาหุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิ 
บริษัทจะจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนท่ีแสดงความจํานงในการจองซื้อหุนเกินกวาสิทธิและชําระคาจองซื้อ

หุนดังกลาวท้ังหมดทุกรายตามจํานวนท่ีแสดงความจํานงขอจองซื้อเกินกวาสิทธิ 

กรณีมีหุนเหลือนอยกวาหุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิ 
(ก) ผูถือหุนท่ีจองซื้อหุนเกินกวาสิทธิแตละราย จะไดรับการจัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของ       

ผูถือหุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิรายนั้น ๆ (ในกรณีท่ีมีเศษของหุนจากการคํานวณ ใหปดเศษของหุนนั้นท้ิง) ท้ังนี้ จํานวน
หุนท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนท่ีผูถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระคาจองซื้อแลว 

(ข) ในกรณีท่ียังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ (ก) อยูอีก ใหจัดสรรใหแกผูท่ีจองซื้อเกิน
กวาสิทธิแตละราย และยังไดรับการจัดสรรไมครบ ตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายนั้น     
(ในกรณีท่ีมีเศษของหุนจากการคํานวณ ใหปดเศษของหุนนั้นท้ิง) โดยจํานวนหุนท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรรจะไมเกิน
จํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระคาจองซื้อแลว ท้ังนี้ ใหดําเนินการจัดสรรหุนใหแกผูท่ีจองเกินกวาสิทธิ
ตามวิธีการในขอ (ข) นี้จนกระท่ังไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร 

การจัดสรรหุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิตามรายละเอียดขางตนไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือหุน  
ท่ีจองซื้อหุนเกินกวาสิทธิใด ถือครองหุนของบริษัทในลักษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขามผานจุดท่ีตองทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพย (Tender Offer) ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลักษณะท่ีเปนการ     
ฝาฝนขอจํากัดการถือหุนของคนตางดาวตามท่ีระบุไวในขอบังคับของบริษัท 

2. ในกรณีท่ีมีหุนใหมเหลือจากการจัดสรรตามขอ 1 ใหจัดสรรหุนสวนท่ีเหลือดังกลาวแกผูลงทุนประเภท
สถาบัน และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด ตามคํานิยามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.28/2551    
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตในเสนอขายหุนท่ีออกใหม โดยบุคคลดังกลาวจะไมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของ
บริษัท  

ท้ังนี้ ในการกําหนดราคาเสนอขายหุนใหแกกลุมผูลงทุนขางตน บริษัทจะเสนอขายในราคาไมตํ่ารอยละ 
10 ของราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลังเจ็ดวันทําการติดตอกันกอนวัน
แรกท่ีเสนอขายตอกลุมผูลงทุน ซึ่งราคาท่ีกําหนดข้ึนดังกลาวจะตองไมตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทตามท่ีกําหนดไวในขอ 1 

นอกจากนี้ เพ่ือความคลองตัวในการจัดสรร และออกเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนขางตน ไดมอบอํานาจให
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการ
ใด ๆ  อันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวไดทุกประการ อาทิเชน ระยะเวลาเสนอขาย การ
ชําระเงินคาหุนเปนตน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชําระเงินคาหุนสามัญเพ่ิมทุน 
การกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดตาง ๆ ในการออกเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวไดตามท่ีเห็นสมควร รวมทั้ง 
การดําเนินการตาง ๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนเพ่ิมทุนในครั้งนี้ ตลอดจนการ
แกไขถอยคํา หรือขอความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถือหุน หนังสือบริคณหสนธิ และ/หรือ คําขอตาง ๆ  และ/หรือ 

 
ดําเนินการใด ๆ เพ่ือปฏิบัติใหเปนไป/.......... 



 

ดําเนินการใด ๆ เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทตอ
ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รวมถึงนําสงขอมูลเอกสารหลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพยฯ กระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามขอบังคับขอ 36 (จ) 

วาระท่ี 7: เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2558 ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว
ขางตน โดยบริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนลงทะเบียนต้ังแตเวลา 8.30 น. ผูถือหุนท่ีประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นหรือ
กรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทท่ีระบุไวในคําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) เขาประชุมและออกเสียง
แทนตน โปรดกรอกกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามท่ีแนบมาดวย 6 และสงหนังสือ
มอบฉันทะดังกลาวใหเลขานุการบริษัทกอนเริ่มการประชุม 

อนึ่ง บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2558 (Record Date)       
ในวันอังคาร ท่ี 14 กรกฎาคม 2558 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุน ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปดสมุดพักการโอนหุนในวันพุธ ท่ี 15 กรกฎาคม 2558 นี้ 
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

(นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ) 
 ประธานกรรมการ 

 
 


