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ค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉันทะ และหลักฐำนท่ีต้องแสดงในกำรลงทะเบียนประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
บริษัท ไอร่ำ แฟคตอร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 

 
เพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึง

ก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
ยึดถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

เอกสำรที่ผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงในกำรลงทะเบียนประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
1. กรณีบุคคลธรรมดำ 

1.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสญัชาติไทย 
(ก) บตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น* (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) กรณีมอบฉนัทะ - ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้มอบฉันทะ และบตัรประจ าตวั*หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
1.2 ผู้ ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น 
(ข) กรณีมอบฉนัทะ - ส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. นิตบิคุคล 
2.1 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบคุคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบคุคล 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวั*หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ ลงนาม

ในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ  
 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าขึน้ในต่างประเทศ 

ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบัลิค 

หมายเหตุ : * กรุณา ปิด/ลบ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาในส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น  ผู้มอบฉนัทะ และผู้มอบฉนัทะ เช่น 
ส าเนาบตัรประชาชน เป็นตน้ 

วิธีกำรมอบฉันทะ 
บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ข: เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียด

ชัดเจนตายตัว) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนด ซึ่งผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้
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1) มอบฉันทะให้บคุคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบชุื่อพร้อมรายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ 
ตามที่บริษัทฯ ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักล่าว 

2) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวันที่ที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย ทัง้นี  ้บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชมุ 

3) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัทฯ โดยจ่าหน้าซองถึง 
เลขานกุารบริษัท ภายในวนัที่ 16 เมษายน 2564 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชัว่โมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้
มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจ านวนเท่าใด ผู้ ถือหุ้นนัน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 
บริษัทฯ จะเร่ิมลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-registered) ส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 

10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะถึงก าหนดเวลาประชมุ  รายละเอียดการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

กำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
1. กำรลงคะแนนเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่
ถืออยู่ และผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนเสียงที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้รวมกนัโดยหน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง  

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระด้วยระบบบาร์โค้ดนัน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะกรอกคะแนนเสียงที่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะในช่วงลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชมุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ท าการรวบรวมคะแนนส าหรับการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ 

2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้
ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ กรณีผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้
ไม่ชดัเจน ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน 

3) มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

• กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชมุ 

• กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคบัของบริษัทฯ ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะ
เป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนใน
แต่ละวาระดงักล่าว 

4) หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชีช้าด 
5) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้และ

ประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชัว่คราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนน
เพื่อเลือกตัง้กรรมการ 
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6) การลงคะแนนลับอาจกระท าได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมไม่น้อยกว่า  5 คน ร้องขอ และที่ประชุมมีมติเสียงข้าง
มากให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ ก าหนดวิธีการลงคะแนนลับและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั 

2. วิธีปฏิบตัิในกำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ 
ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด 

ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้เลือกหรือกดในช่องไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง ที่ปรากฎบนหน้าจอการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจะถือว่าผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนน ให้ถือว่าเป็นการเท
คะแนนเสียงที่เห็นด้วยทัง้หมดตามที่เสนอ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุมช้าเกินกว่าเวลาที่ก าหนดผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชมุได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระท่ีเหลือเท่านัน้ 

3. กำรนับคะแนนเสียงและแจ้งกำรนับคะแนน 
ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุมว่าบริษัทฯ จะนับคะแนน

เสียงแต่ละวาระโดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย  และงดออกเสียง ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ออกจากจ านวนหุ้ น
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบ 


