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คาํชีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานทต้ีองนํามาแสดงในวันประชุม 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริง จํากัด (มหาชน) 

 

เพือให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ จึง

กําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพือให้ผู้ ถือหุ้น

ยึดถือปฏิบตัิต่อไป ทงันี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทจีะผ่อนผนัการยนืแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของ

ผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามทบีริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

เอกสารทีผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

1. กรณีบุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ ถือหุ้นทีมีสญัชาติไทย 

(ก) บตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 

(ข) กรณีมอบฉันทะ - สําเนาบตัรประจําตัวของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ 

1.2 ผู้ ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น 

(ข) กรณีมอบฉันทะ - สําเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(ข) สําเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจทีได้ลงนามใน

หนงัสือมอบฉันทะ พร้อมบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ 

2.2 นิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล 

(ข) สําเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจทีได้ ลงนาม

ในหนงัสือมอบฉันทะ พร้อมบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ  

 ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารทีจดัทําขึนในต่างประเทศ 

ควรมีการรับรองลายมือชือโดยโนตารีพบัลิค 

วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ข: เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทกํีาหนดรายการต่าง ๆ ทจีะมอบฉันทะทีละเอียด

ชัดเจนตายตัว) ตามทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนด ซึงผู้ ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ 

บริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดงันี 

1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

คนใดคนหนึง โดยให้ระบุชอืพร้อมรายละเอยีดของบุคคลทผีู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครืองหมายหน้าชอืกรรมการอิสระ 

ตามทบีริษัทฯ ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักล่าว 
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2) ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทังขีดฆ่าลงวันทีทีทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพือให้ถูกต้องและมีผล

ผูกพันตามกฎหมาย ทังนี บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะทีมาลงทะเบียนเข้าร่วม

ประชมุ 

3) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบบัจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชือทีอยู่ของบริษัทฯ โดยจ่าหน้าซองถึง 

เลขานกุารบริษัท ภายในวนัท ี28 กนัยายน 2563 หรือก่อนเวลาเริมการประชมุอย่างน้อยหนงึชวัโมง เพอืให้เจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ได้

มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเริมประชมุ 

ทงันี ผู้ ถือหุ้นรายหนึงจะถือหุ้นของบริษัทจํานวนเท่าใด ผู้ ถือหุ้นนนัไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับ

มอบฉันทะหลายคนเพอืแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จะเริมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือตงัแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะถึงกําหนดเวลาประชุม       

ณ ห้องแมนดาริน เอ ชนั 1 โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามแผนทีสถานทจีดัประชุมทีได้แนบมา   

พร้อมน ี

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น 

1. การลงคะแนนเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที

ถืออยู่ และผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนเสียงทผีู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้รวมกนัโดยหนึงหุ้นมีหนึงเสียง  

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระด้วยระบบบาร์โค้ดนนั ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะกรอกคะแนนเสียงที

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนทีบริษัทฯ ได้แจกให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะในช่วงลงทะเบียนเข้าร่วม

ประชมุ เพอืให้เจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ทําการรวบรวมคะแนนสําหรับการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ 

2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามทีผู้มอบฉันทะระบุไว้

ในหนงัสือมอบฉันทะเท่านนั กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบไุว้

ไม่ชดัเจน ผู้ รับมอบฉันทะมสิีทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน 

3) มติของทปีระชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของทีประชมุ 

 กรณีอืน ๆ ซึงมีกฎหมาย หรือข้อบังคบัของบริษัทฯ กําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของทีประชุมจะ

เป็นไปตามทกีฎหมายหรือข้อบงัคบันนักําหนด โดยประธานในทีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในทีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนใน

แต่ละวาระดงักล่าว 

4) หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียงเพิมขึนอีกหนงึเสียงต่างหากเป็นเสียงชชีาด 

5) ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรืองนนัและ

ประธานทีประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะนนัออกนอกทีประชุมชวัคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนน

เพอืเลือกตงักรรมการ 

6) การลงคะแนนลับอาจกระทําได้เมือมีผู้ ถือหุ้นในทีประชุมไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และทีประชุมมีมติเสียงข้าง

มากให้ลงคะแนนลับ โดยประธานทีประชุมจะเป็นผู้ กําหนดวิธีการลงคะแนนลับและแจ้งให้ทีประชุมทราบก่อนการออกเสียง

ลงคะแนนในวาระทีมีมติให้ลงคะแนนลบั 
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2. วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

ประธานทีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพจิารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด 

ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึนและส่งบัตร

ลงคะแนนให้แกเ่จ้าหน้าทีของบริษัทฯ เก็บรวบรวมเพือนบัคะแนนเสียง และจะถือว่าผู้ ถือหุ้นทีไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนน 

ให้ถือว่าเป็นการเทคะแนนเสียงทเีห็นด้วยทงัหมดตามทเีสนอ 

ในกรณีทีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุมช้าเกินกว่าเวลาทีกําหนดผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ

สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชมุได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระทีเหลือเท่านนั 

3. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานทีประชุมจะแจ้งวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ทีประชุมทราบก่อนเริมวาระการประชุมว่าบริษัทฯ จะนับคะแนน

เสียงแต่ละวาระโดยวิธีการหักคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ของผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ออกจากจํานวนหุ้น

ทงัหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และแจ้งผลการนบัคะแนนให้ทปีระชมุทราบ 


