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ขอปฏิบัติสําหรับการประชุมผูถือหุน 

บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
 

เพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึง
กําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม        
เพื่อใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป ท้ังนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะผอนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน 
หรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามท่ีบริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

เอกสารที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม 

1. กรณีบุคคลธรรมดา 
1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย 

 (ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว 
 ตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 

1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ 
 (ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน 
 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว 
 ตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 

2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

 (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
 (ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีไดลงนามในหนังสือ 
 มอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 
 (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
 (ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีได ลงนามใน 
 หนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะใน 
 กรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารท่ีจัดทําข้ึนในตางประเทศ ควรมี 
 การรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพับบลิค 

วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข: เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตาง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ี

ละเอียดชัดเจนตายตัว) ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดกําหนด ซึ่งผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุน
ของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการดังนี้ 
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1) มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท

คนใดคนหนึ่ง โดยใหระบุช่ือพรอมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหนาช่ือกรรมการ
อิสระ ตามท่ีบริษัทระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงทานเดียวใหเปนผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมดังกลาว 

2) ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมท้ังขีดฆาลงวันท่ีท่ีทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย ท้ังนี้ บริษัทไดอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปใหแกผูรับมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเขารวม
ประชุม 

3) สงหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพรอมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย ตามช่ือท่ีอยูของบริษัทโดยจาหนาซองถึง    
ฝายบริหารงานกลาง ภายในวันพุธ ท่ี 15 มกราคม 2557 หรือกอนเวลาเริ่มการประชุมอยางนอยหนึ่งช่ัวโมง เพื่อใหเจาหนาท่ีของ
บริษัทไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทันเวลาเริ่มประชุม 

ท้ังนี ้ผูถือหุนรายหนึ่งจะถือหุนของบริษัทจํานวนเทาใด ผูถือหุนนั้นไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนโดยมอบฉันทะให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได 

การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือต้ังแตเวลา 10.00 นาฬิกา เปนตนไป จนกวาจะถึงกําหนดเวลาประชุม 

ณ หอง สัมนาม บริษัท หลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมท่ีไดแนบมาพรอมนี้ 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

1. การลงคะแนนเสียง 
การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผยดวยวิธีชูมือ ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีถืออยู 

และผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนเสียงท่ีผูถือหุนมอบฉันทะใหรวมกันโดยหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับ
มอบฉันทะจะแยกการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง กี่เสียงก็ได 

1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระดวยวิธีชูมือนั้น ขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะกรอกคะแนนเสียงท่ีเห็นดวย 
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนท่ีบริษัทไดแจกใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเม่ือตอนลงทะเบียนเขา
รวมประชุม เพื่อใหเจาหนาท่ีของบริษัททําการรวบรวมคะแนนสําหรับการนับคะแนนเสียงแตละวาระ 

2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวใน
หนังสือมอบฉันทะเทานั้น กรณีผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือ
ระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน 

3) มติของท่ีประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
 กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของท่ีประชุม 
  กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือขอบังคับบริษัท กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเปนไปตามท่ี 

กฎหมายหรือขอบังคับนั้นกําหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจงใหผูถือหุนในท่ีประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละ
วาระดังกลาว 
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4) หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีชาด 
5) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงในเรื่องนั้น และ

ประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะนั้นออกนอกท่ีประชุมช่ัวคราวก็ได เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนน
เพื่อเลือกต้ังกรรมการ 

6) การลงคะแนนลับอาจกระทําไดเม่ือมีผูถือหุนในท่ีประชุมไมนอยกวา 5 คน รองขอ และท่ีประชุมมีมติเสียงขางมาก
ใหลงคะแนนลับ โดยประธานท่ีประชุมจะเปนผูกําหนดวิธีการลงคะแนนลับและแจงใหท่ีประชุมทราบกอนการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระท่ีมีมติใหลงคะแนนลับ 

2. วิธีปฎิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 
ประธานท่ีประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจากท่ี

ประชุมวา มีผูถือหุนเทาใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสียง ใหชูมือและเขียนใบลงคะแนนตามแตละวาระและจะมีเจาหนาท่ีเก็บรวบรวมใบลงคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนน
ตามแตละวาระ 

3. การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน 
ประธานท่ีประชุมจะแจงวิธีการนับคะแนนเสียงใหท่ีประชุมทราบกอนเริ่มวาระการประชุมวาบริษัท จะนับคะแนนเสียง

แตละวาระโดยวิธีการหักคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียง ของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ ออกจากจํานวนหุน
ท้ังหมดของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจงผลการนับคะแนนใหท่ีประชุมทราบ 
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