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ค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉันทะ และหลักฐำนทีต่้องแสดงในกำรลงทะเบียนประชุมอิเล็กทรอนิกส ์
บริษัท ไอร่ำ แฟคตอร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 

 
เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึง

ก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหุน้
ยึดถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุแต่ละรายตามที่บรษิัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

เอกสำรทีผู้่เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงในกำรลงทะเบียนประชุมอิเล็กทรอนิกส ์
1. กรณีบุคคลธรรมดำ 

1.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีสญัชาติไทย 
(ก) บตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้* (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ) 
(ข) กรณีมอบฉนัทะ - ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบฉันทะ และบตัรประจ าตวั*หรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
1.2 ผูถื้อหุน้ชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
(ข) กรณีมอบฉนัทะ - ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2. นิตบิคุคล 
2.1 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรบัรองนิติบคุคล ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.2 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

(ก) หนงัสือรบัรองนิติบคุคล 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวั*หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ได ้ลงนาม

ในหนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ  
 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าขึน้ในต่างประเทศ 

ควรมีการรบัรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบัลิค 

หมายเหตุ : * กรุณา ปิด/ลบ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาในส าเนาบัตรประจ าตัวของผูถ้ือหุน้  ผูม้อบฉนัทะ และผูม้อบฉนัทะ เช่น 
ส าเนาบตัรประชาชน เป็นตน้ 

วิธีกำรมอบฉันทะ 
บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ข: เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียด

ชัดเจนตายตัว) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ ไดก้ าหนด ซึ่งผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของ 
บรษิัทฯ ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้
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1) มอบฉันทะใหบ้คุคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ 
คนใดคนหนึ่ง โดยใหร้ะบชุื่อพรอ้มรายละเอียดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือกาเครื่องหมายหนา้ชื่อกรรมการอิสระ 
ตามที่บรษิัทฯ ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักล่าว 

2) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ท  าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อใหถู้กตอ้งและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รบัมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชมุ 

3) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพรอ้มเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัทฯ โดยจ่าหนา้ซองถึง 
เลขานกุารบรษิัท ภายในวนัที่ 15 เมษายน 2565 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชมุอย่างนอ้ยหนึ่งชั่วโมง เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ได้
มีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเริ่มประชมุ 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้รายหนึ่งจะถือหุน้ของบริษัทจ านวนเท่าใด ผูถื้อหุน้นัน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 
บริษัทฯ จะเริ่มลงทะเบียนล่วงหนา้ (Pre-registered) ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 

12.00 น. เป็นตน้ไป จนกว่าจะถึงก าหนดเวลาประชมุ  รายละเอียดการลงทะเบียนตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 7 

กำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
1. กำรลงคะแนนเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวิธียกมือ ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ที่
ถืออยู่ และผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนเสียงที่ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหร้วมกนัโดยหน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง  

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระดว้ยระบบบารโ์คด้นัน้ ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะกรอกคะแนนเสียงที่
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ไดแ้จกใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะในช่วงลงทะเบียนเขา้รว่ม
ประชมุ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ท าการรวบรวมคะแนนส าหรบัการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ 

2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไว้
ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ กรณีผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้
ไม่ชดัเจน ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน 

3) มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

• กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของที่ประชมุ 

• กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือขอ้บังคบัของบริษัทฯ ก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะ
เป็นไปตามที่กฎหมายหรือขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชมุจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรบัทราบก่อนการลงคะแนนใน
แต่ละวาระดงักล่าว 

4) หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชีช้าด 
5) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและ

ประธานที่ประชุมอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนน
เพื่อเลือกตัง้กรรมการ 
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6) การลงคะแนนลับอาจกระท าไดเ้มื่อมีผูถื้อหุน้ในที่ประชุมไม่นอ้ยกว่า  5 คน รอ้งขอ และที่ประชุมมีมติเสียงขา้ง
มากให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการลงคะแนนลับและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระท่ีมีมติใหล้งคะแนนลบั 

2. วิธีปฏิบตัิในกำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ 
ประธานท่ีประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใด 

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอใหเ้ลือกหรือกดในช่องไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง ที่ปรากฎบนหนา้จอการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจะถือว่าผูถื้อหุน้ที่ไม่ไดล้งคะแนน ใหถื้อว่าเป็นการเท
คะแนนเสียงที่เห็นดว้ยทัง้หมดตามที่เสนอ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุ้นหรือผูร้บัมอบฉันทะมาเขา้ร่วมการประชุมช้าเกินกว่าเวลาที่ก าหนดผู้ ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะ
สามารถลงทะเบียนและเขา้รว่มประชมุได ้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีเหลือเท่านัน้ 

3. กำรนับคะแนนเสียงและแจ้งกำรนับคะแนน 
ประธานที่ประชุมจะแจง้วิธีการนบัคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทฯ จะนับคะแนน

เสียงแต่ละวาระโดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะ ออกจากจ านวนหุ้น
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ 


