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ขอบังคับของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
หมวดที่ 6
การประชุมผูถือหุน
ขอ 32. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแตวันสิ้นสุด
ของรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
ผูถือหุน ซึ่งมีหุนนับรวมกัน ไดไม นอยกวาหนึ่ งในห า (1/5) ของจํ านวนหุนที่จําหนา ยไดทั้งหมด หรือ ผูถือหุ น
จํานวนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือ ขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได
แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการ
ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้นจากผูถือหุนดังกลาว
ขอ 33. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่อง
ที่จะเสนอเพื่ อทราบ เพื่อ อนุมัติ หรือเพื่อพิ จารณา แลวแตก รณี รวมทั้งความเห็น ของคณะกรรมการในเรื่อ ง
ดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ ใหลงโฆษณา
คําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
สาม (3) วัน
ทั้ง นี้ สถานที่ที่จะใชเ ป นที่ ประชุมจะอยู ในจั งหวั ดอั นเป นที่ ตั้ง สํ านั ก งานใหญของบริ ษัท หรื อที่ อื่ นใดตามที่
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได
ขอ 34. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25)
คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3)
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขา
รวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือ
หุนรองขอ ให การประชุมเป นอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุน นั้นมิใช เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุ  น
รองขอใหนัดประชุมใหม และในกรณีนี้ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกว าเจ็ด (7) วัน กอนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
ขอ 35. ใหประธานกรรมการเปน../....
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ขอ 35. ใหประธานกรรมการเป นประธานที่ ประชุมผู ถือ หุน ในกรณี ที่ประธานกรรมการไมอ ยูในที่ประชุ มหรื อไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมี
แตไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือ กผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมา
เปนประธานในที่ประชุมดังกลาว
ขอ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปน
พิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือ ยกเลิก สัญ ญาเกี่ย วกั บการใหเ ชา กิจการของบริ ษัททั้ง หมดหรื อบางส วนที่สํ าคั ญ
การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการแบงผลกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุนกูของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
ขอ 37. กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี และ
(6) กิจการอื่น ๆ

