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เรื่อง แจงมติการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 เม่ือวันพุธ ที่ 18 เมษายน 
2555 เวลา 10.00 น. ณ หองรัชดา 1 ชั้น 2 โรงแรมเจาพระยาปารค ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก   เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ขอแจงมติการประชุมดังกลาวมาเพ่ือทราบ ดังนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที ่9 กันยายน 2554 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 9  

กันยายน 2554 
  ดวยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นดวย  จํานวน 35,322,641 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

วาระที่ 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2554 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผานการ 
  ตรวจสอบของผูสอบบัญชีแลว 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
  ดวยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นดวย  จํานวน 35,322,641 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2554 และการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานครึ่งป 
หลัง 2554 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธ ิจํานวน 51 ลานบาท ตามงบการเงินของบริษัทฯ 
เปนทุนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ คิดเปนเงิน 2.6 ลานบาท และอนุมัติการจายเงินปนผลใหแก
ผูถือหุนในอัตราหุนละ 1 บาท เปนจํานวนเงิน 40,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดที่มาของเงินปนผลจาก 2 สวน 
ดังตอไปนี ้
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1. จายจากเงินปนผล 60% ของกําไรสุทธิป 2554 คิดเปนจํานวนเงินประมาณ  30,000,000 บาท 
หัก จายปนผลระหวางกาลเม่ือ 8/9/2554 อัตรา 0.75 บาท/หุน เปนเงิน  -15,000,000 บาท 
คงเหลือเงินปนผลที่จะจายจากกําไรสุทธิป 2554 อัตรา 0.375 บาท/หุน เปนเงิน  15,000,000 บาท 
2.จายจากกําไรสะสมของ ณ สิ้นป 2554 อัตรา 0.625 บาท/หุน เปนเงนิ  25,000,000 บาท 
ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท และจายใหแกผูถือหุนซึ่งเปนผูมี

สิทธิไดรับเงินปนผลตามขอบังคับของบริษัท ตามที่ไดปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลใน
วันที่ 26 เมษายน 2555 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ.2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 27 เมษายน 2555 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 9 
พฤษภาคม 2555  

มติที่ประชุมประกอบดวยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 35,322,641 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

วาระที่ 5  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2555 
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 
  คนหนึ่งคนใดเปนผูสอบบัญชีประจําป 2555 ของบริษัทฯ โดยกําหนดคาตอบแทนประจําป เปนจํานวน
เงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถวน) ไมรวมคาบริการอื่นๆ   
  มติที่ประชุมประกอบดวยคะแนนเสียง ดังนี ้

เห็นดวย  จํานวน 35,322,641 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

วาระที่ 6  พิจารณาอนมัุติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมัุติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 เปนจํานวนเงิน 2,750,000 บาท  
  ดวยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นดวย  จํานวน 35,322,641 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ    - 
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทแตงต้ังบุคคลผูมีรายชื่อตอไปนี้ กลับเขาเปนกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
  (1) นายชัชวาล พรรณลาภ มีคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นดวย  จํานวน 35,322,641 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

  (2) นางลดาวัลย ธนะธนิต มีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 35,322,641 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

  (3) นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ มีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 35,322,641 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน       - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

 

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

 
 


