
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2557 
 

วันท่ี 6 มกราคม 2557 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2557 
เรียน ทานผูถือหุน 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งไดประชุมเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2556 
  2. สําเนาขอบังคับฉบับท่ีขอแกไข 

3. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2557 
  4. เอกสารท่ีตองนํามาแสดงในวันประชุม คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน 
  5. ขอมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหผูถือหุนมอบฉันทะ 
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
  7.แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 
 
 ดวย บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กําหนดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2557 
ในวันอังคาร ท่ี 21 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ หองสัมนา บริษัท หลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) อาคารจัตุรัส
จามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้ 

วาระท่ี 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 
 ความเปนมา บริษัทไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2556 โดยท่ีประชุมได
พิจารณาเรื่องตางๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งไดนําสงรายงานการประชุมดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

 ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2556 ไดมี
การบันทึกไวอยางถูกตองและครบถวน และบริษัทไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดแลว เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมวิสามัญผูถือ
หุนครั้งท่ี 1/2557 รับรองรายงานการประชุมดังกลาว (โดยมีรายละเอียดสําเนารายงานการประชุมผูถือหุนประจําป 2556 
ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1) 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
 
        วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติ../... 
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วาระท่ี 2: พิจารณาอนุมัติแกไขและเพ่ิมเติมขอบังคับบริษัท หมวดท่ี 1 บทท่ัวไป ขอ 2 เรื่อง “นิยามบริษัทใหญ” และ 
หมวดท่ี 9 เรื่อง “การบริหารจัดการเพ่ือปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมดานการบริหารของบริษัทใหญ” 

ความเปนมา ดวย บริษัทมีความประสงคจะแกไขและเพ่ิมเติมขอบังคับบริษัท ในหมวดท่ี 1 บทท่ัวไป ขอ 2 
เรื่อง “นิยามบริษัทใหญ” ซึ่งแตเดิมบริษัทมิไดกําหนดนิยามของคําวา บริษัทใหญ ไว และเพ่ิมเติมในหมวดท่ี 9 เรื่อง 
“การบริหารจัดการเพ่ือปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมดานการบริหารของบริษัทใหญ” ซึ่งเปนหมวดใหมท่ีขอเพ่ิมเติม
เพ่ือใหสอดคลองกับ บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือเปนบริษัทใหญ ถือหุนในบริษัทเกินกวารอยละ 50
ของสิทธิออกเสียงในบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว เห็นสมควรใหแกไขขอบังคับของบริษัท
เพ่ือใหสอดคลองกับ บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือเปนบริษัทใหญ ถือหุนในบริษัทเกินกวารอยละ 50
ของสิทธิออกเสียงในบริษัทได (โดยมีรายละเอียดสําเนาขอบังคับฉบับท่ีขอแกไข ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2) 

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

 
วาระท่ี 3: พิจารณาแตงต้ังใหกรรมการ หรือผูรับมอบอํานาจของบริษัท บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอํานาจแกไขขอความ หรือ  

 ถอยคําในการจดทะเบียนแกไขขอบังคับบริษัทได ตามคําแนะนํา ความเห็น หรือคําส่ังนายทะเบียน กระทรวง 
 พาณิชย หรือ หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของได 

ความเปนมา ตามท่ี ท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติใหแกไขขอบังคับของบริษัทในวาระท่ี 3 นั้น เพ่ือใหเกิดความ
ถูกตอง เห็นควรพิจารณาแตงต้ังให นายวิวัฒน คงคาสัย และ/หรือ นางสาว กฤษติกานต ผาคํา บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปน
ผูรับมอบอํานาจของบริษัท ในการแกไขขอความหรือถอยคําในการจดทะเบียนแกไขขอบังคับบริษัทได ตามคําแนะนํา 
ความเห็น หรือคําสั่งนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย หรือ หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังมีสิทธิมอบอํานาจชวงได 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว เห็นสมควรใหแตงต้ังให นายวิวัฒน       
คงคาสัย และ/หรือ นางสาว กฤษติกานต ผาคํา บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูรับมอบอํานาจของบริษัท ในการแกไขขอความ
หรือถอยคําในการจดทะเบียนแกไขขอบังคับบริษัทได ตามคําแนะนํา ความเห็น หรือคําสั่งนายทะเบียน กระทรวง
พาณิชย หรือ หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังมีสิทธิมอบอํานาจชวงได 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระท่ี 4: เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 
 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2557 ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว
ขางตน โดยบริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนลงทะเบียนต้ังแตเวลา 9.00 น. ผูถือหุนท่ีประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นหรือ
กรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทท่ีระบุไวในคําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) เขาประชุมและออกเสียง
แทนตน โปรดกรอกกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามท่ีแนบมาดวย 6 และสงหนังสือ
มอบฉันทะดังกลาวใหเลขานุการบริษัทกอนเริ่มการประชุม 
         อนึ่ง บริษัทกําหนดรายชื่อ../... 



 
 อนึ่ง บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2557 ในวันอังคาร ท่ี 21 
มกราคม 2557 เพ่ือแกไขขอบังคับบริษัท โดยกําหนดวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน (Record Date) ในวันศุกร ท่ี 3 
มกราคม 2557 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุน ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปดสมุดพักการโอนหุนในวันจันทร ท่ี 6 มกราคม 2557 นี้ 
 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
       บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
 
        (นายวิวัฒน คงคาสัย) 
                  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 


