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AF 005/2556 
 10 เมษายน 2556 

 

เรื่อง แจงมติการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 เม่ือวันพุธ ที่ 10 เมษายน 
2556 เวลา 10.00 น. ณ หองจามจุร ี1 ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ 
ขอแจงมติการประชุมดังกลาวมาเพ่ือทราบ ดังนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซ่ึงไดประชุมเมื่อวันท่ี 18  
เมษายน 2555 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ลงวันที่ 18  
เมษายน 2555 

  ดวยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 33,374,130 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

วาระที่ 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2555 

วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรบัปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

2555 
ดวยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 33,374,130 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลสําหรับ 
ผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ จํานวน 44 ลานบาท ตามงบการเงินของบริษัทฯ 
เปนทุนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ คิดเปนเงิน 2.3 ลานบาท และอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผู
ถือหุนในอัตราหุนละ 1 บาท เปนจํานวนเงิน 40,000,000 บาท  
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ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท และจายใหแกผูถือหุนซึ่ง
เปนผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามขอบังคับของบรษิัท ตามที่ไดปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปน
ผลในวันที่ 22 เมษายน 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ.2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 23 เมษายน 2556 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่                  
8 พฤษภาคม 2556 

มติที่ประชุมประกอบดวยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 33,374,130 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2556 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงต้ังบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดย 
  (1) นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ 
  (2) นายโสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ 
  (3) นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ 
  (4) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 
  คนหนึง่คนใดเปนผูสอบบัญชีประจําป 2556 ของบริษัทฯ โดยกําหนดคาตอบแทนประจําป เปนจํานวน
เงิน 820,000 บาท (แปดแสนสองหม่ืนบาทถวน) ไมรวมคาบริการอื่นๆ   
  มติที่ประชุมประกอบดวยคะแนนเสียง ดังนี ้

เห็นดวย  จํานวน 33,374,130 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

วาระที่ 6  พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทแตงต้ังบุคคลผูมีรายชื่อตอไปนี้ กลับเขาเปนกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
  (1) นางนลินี งามเศรษฐมาศ มีคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นดวย  จํานวน 33,374,130 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

  (2) นายพูนศักด์ิ เธียไพรัตน มีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 33,374,130 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ    - 
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  (3) นายวิวัฒน คงคาสัย มีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 33,374,130 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

(4) นายวิศิษฐ วงศรวมลาภ มีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 33,374,130 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 เปนจํานวนเงิน 2,750,000 บาท  
  ดวยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นดวย  จํานวน 33,374,130 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  
  -ไมมี- 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
       บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
        นายวิวัฒน คงคาสัย 
         กรรมการผูจัดการ 
 

 
 
 


