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ท่ี AF 005/2559 

วันท่ี 9 มีนาคม 2559 
 

หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 
2. รายงานประจําป 2558 ในรูปแบบ CD-ROM 
3. ขอมูลเบ้ืองตนของกรรมการท่ีออกตามวาระ และเสนอช่ือเพิ่มกรรมการเขาใหม 
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข  
5. นิยามกรรมการอิสระ และขอมูลของกรรมการอิสระท่ีเปนผูรับมอบฉันทะ 
6. ขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 
7. ขอปฏิบัติสําหรบัการประชุมผูถือหุน 
8. ข้ันตอนการสงคําถามลวงหนาเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
9. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมสามัญผูถือหุน 
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ดวยมติคณะกรรมการ บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 
ในวันพฤหัสบดี ท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น.) ณ หองแมนดาริน A ช้ันท่ี 1                  
โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2558 ซ่ึงไดประชุมเม่ือวันที่ 21สิงหาคม 2558 

ขอเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2558 ไดจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2558                
โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณารายงานการประชุมแลว และเห็นวาถูกตองตามมติของท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ท้ังนี้บริษัท
ไดจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแตวันประชุม ตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว พรอมท้ังเผยแพรทาง
เวปไซตของบริษัท (www.airafactoring.co.th) เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความ
ถูกตองไดภายในเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่งไมปรากฎวามีผูใดคัดคานหรือขอแกไขแตอยางใด ดังรายละเอียด (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 
1) จึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเห็นกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 
ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2558 

ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญซึ่งเกิดข้ึนในรอบป 
2558 ซึ่งปรากฏในรายงานประจําป 2558 

ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 
2558 ซึ่งบริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนในรอบป 2558 และคณะกรรมการบริษัท
ไดพิจารณาแลว เห็นวาถูกตองและเพียงพอ ท้ังนี้ รายละเอียดแสดงในรายงานประจําป 2558 (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2) หัวขอ
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

การลงมติ วาระนี้ไมมีการลงคะแนนเสียงจากผูถือหุน เนื่องจากเปนวาระเพื่อทราบ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทไดจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แลวเสร็จ ตามรายละเอียดปรากฎในรายงานประจําป (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2) ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแลว คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาแลว เห็นวาถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ     
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามท่ีมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 
กําหนด 
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ความเห็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบทานงบการเงินประจําปของ

บริษัท สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ดังรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2) รายงานประจําป หัวขอ ฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน โดยงบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบจาก นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 3516 ผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสังกัดบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด) 
แลว เห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ความเห็นกรรมการ เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งไดผานการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว โดยฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2558 ท่ีผานมา สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

ขอมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางสวน) ของบริษัท 
หนวย: ลานบาท 

รายการ 2558 2557 เพิ่มข้ึน (ลดลง) รอยละ 
สินทรัพยรวม 2,386.76 2,610.10 (223.34) (8.56) 
หนี้สินรวม 1,815.09 2,258.65 (443.56) (19.64) 
สวนของผูถือหุน 571.67 351.45 220.22 62.66 
รายไดรวม 191.19 185.89 5.30 2.85 
กําไรสําหรับป 0.14 23.18 (23.04) (99.40) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 0.14 24.90 (24.76) (99.44) 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน) 0.0001 0.0290 (0.028) (96.55) 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรประจําปเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลจากกําไรสะสม 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และขอบังคับของบริษัท     
ขอ 42. กําหนดใหบริษัทจายเงินปนผลจากเงินกําไรเทานั้น และมาตรา 116 และขอบังคับของบริษัท ขอ 43 กําหนดวา บริษัท
ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละปในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิภายหลังหักเงิน
สํารองตางๆ โดยการจายเงินปนผลดังกลาวจะข้ึนอยูกับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจําเปนและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัท การจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมเกินกําไรสะสมท่ีปรากฏอยูในงบการเงินของบริษัท 
และ/หรือ มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานปกติของบริษัท 
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จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีผานมา บริษัทมีกําไรสุทธิประจําป

เทากับ 0.14 ลานบาท คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นควรใหเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาและอนุมัติจัดสรร
กําไรจากกําไรสะสม เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัท ท่ีมีรายช่ือปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 29 เมษายน 
2559 ซึ่งเปนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดใหเปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) และวันปด
สมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถือหุนในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 ในอัตราหุนละ 0.01 บาท รวมเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 16.0 
ลานบาท และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 ผูถือหุนสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการ
จายเงินปนผลและขอมูลการจายเงินปนผลของบริษัทเพิ่มเติมในรายงานประจําป (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2) หัวขอนโยบายการ
จายเงินปนผล 

ท้ังนี้ สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือ หุน 
ประจําป 2559 

ขอมูลการจายเงินปนผลท่ีผานมา 
หนวย: ลานบาท 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2558 (ปที่เสนอ) ป 2557 

1. กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท 0.14 24.90 

2. การจายเงินปนผลตอหุน (บาท:หุน) 
2.1 จายจากกําไรสุทธิประจําป (บาท:หุน) 
2.2 จายจากกําไรสะสม (บาท:หุน) 

 
- 

0.01 

 
0.50 

- 

3. จํานวนหุนท่ีจาย (ลานหุน) 1,600.00 40.00 

4. รวมเงินปนผลท่ีจายท้ังสิ้น  16.00 20.00 

นอกจากนี้ ในสวนของการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ตามนัยของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามขอบังคับของบริษัทขอ 43. นั้น ในป 2558 บริษัทมี
กําไรสุทธิ 0.14 ลานบาท สํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิเปนเงินท่ีตองสํารองตามกฎหมาย 10,000 บาท 

ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 
2558 และจัดสรรกําไรสะสมดังนี ้

1. เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิคิดเปนจํานวนเงินรวม 
10,000 บาท 

2. อนุมัติจายเงินปนผลจากกําไรสะสม ในอัตราหุนละ 0.01 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 16.00 ลานบาท 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนคาสอบบัญชีประจําป 2559 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดใหท่ีประชุมสามัญ     
ผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําปของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนท่ี กจ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑเง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย (ฉบับท่ี 20) กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี หากผูสอบบัญชีรายเดิม
ปฏิบัติหนาท่ีสอบถามหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทมาแลวหารอบบัญชีติดตอกัน โดยสามารถ
แตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหมท่ีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได อยางไรก็ตาม บริษัทจะแตงต้ัง               
ผูตรวจสอบบัญชีรายท่ีพนจากการปฏิบัติหนาท่ีจากการหมุนเวียนผูสอบบัญชีไดเม่ือพนระยะเวลาอยางนอยสองรอบป นับแต
วันท่ีพนจากการปฏิบัติหนาท่ี  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากผูสอบบัญชีของบริษัท ไดปฏิบัติหนาท่ีมาแลว 5 รอบปบัญชีติดตอกัน
ต้ังแตป 2554-2558 และเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนด ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนใหแตงต้ังผูสอบบัญชีราย
อื่นของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด) จํานวน 4 ทาน โดยพิจารณาจาก
ประสบการณในการปฏิบัติงานเพื่อใหทําหนาท่ีแทนผูสอบบัญชีรายเดิม  

ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจาณาแลว เห็นควรแตงต้ัง ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย 
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2559 โดยมีรายช่ือ ดังนี้ 

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 
2. นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521 
3. นางสาวรสพร เดชอาคม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 
4. นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5872 

โดยกําหนดใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ให บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น
ของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด แทนได 

โดยคาตอบแทนท่ีเสนอสําหรับป 2559 เปนจํานวนเงิน 870,000 บาท เพิ่มข้ึนจากป 2558 เปนเงิน 20,000 บาท ซึ่งไม
รวมคาบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทจะจายตามจริง โดยเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
อนุมัติผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2559 โดยรายช่ือผูสอบบัญชีตามท่ีเสนอ 
ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียใด ๆ กับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนใหญหรือผูท่ีเกี่ยวของของบุคคลดังกลาว 

คาสอบบัญชี ป 2559 (ปที่เสนอ) ป 2558 

คาสอบบัญชี และคาสอบทานรายไตรมาสของบริษัท 870,000 850,000 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับบริษัทขอ 23 กําหนดใหกรรมการของบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
กรรมการตามท่ีท่ีผูถือหุนจะพิจารณาและลงมติ 

ความเห็นกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนขอเสนอคาตอบแทนกรรมการใน
รูปแบบของเบ้ียประชุม ซึ่งไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ และเห็นวาคาตอบแทนดังกลาวอยูในระดับท่ีเหมาะสม
เทียบเคียงไดกับตลาดทุนและอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรขออนุมัติคาเบ้ียประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดยอยของบริษัทประจําป 2559 ดังนี ้

1. เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัท จายใหแกกรรมการบริษัทท่ีเขารวมประชุม โดยใหไดรับเบ้ียการประชุมในอัตรา 
ดังนี ้

1.1 ประธานคณะกรรมการ ไดรับในอัตรา 25,000.00 บาท /ครั้ง 
1.2 กรรมการท่ีมาจากบุคคลภายนอก ไดรับในอัตรา 15,000.00 บาท /ครั้ง 
1.3 กรรมการท่ีมาจากผูบริหารของบริษัท ไดรับในอัตรา 7,500.00 บาท/ครั้ง* 

2. เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหาร จายใหแกกรรมการบริหารท่ีเขารวมประชุม โดยใหไดรับเบ้ียประชุมในอัตรา 
ดังนี ้

2.1 ประธานคณะกรรมการบริหาร ไดรับในอัตรา 15,000.00 บาท /ครั้ง 
2.2 กรรมการบริหาร ไดรับในอัตรา 10,000.00 บาท /ครั้ง** 

3. เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จายใหแกกรรมการตรวจสอบท่ีเขารวมประชุม ใหไดรับเบ้ียประชุมในอัตรา 
ดังนี ้

3.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับในอัตรา 25,000.00 บาท /ครั้ง 
3.2 กรรมการตรวจสอบ ไดรับในอัตรา 15,000.00 บาท /ครั้ง 

4. เบ้ียประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จายใหแกกรรมการสรรหาฯ ท่ีเขารวมการประชุม โดยใหไดรับเบ้ียประชุมใน
อัตรา ดังนี้ 

4.1 ประธานคณะกรรมการสรรหา ไดรับในอัตรา 15,000.00 บาท /ครั้ง 
4.2 กรรมการสรรหา ไดรับในอัตรา 10,000.00 บาท /ครั้ง 

5. เบ้ียประชุมคณะกรรมการสินเช่ือ จายใหแกกรรมการสินเช่ือ ท่ีเขารวมการประชุม โดยใหไดรับเบ้ียประชุมใน
อัตรา ดังนี้ 

4.1 ประธานคณะกรรมการสินเช่ือ ไดรับในอัตรา 15,000.00 บาท /ครั้ง 
4.2 กรรมการสินเช่ือ ไดรับในอัตรา 10,000.00 บาท /ครั้ง*** 

หมายเหตุ* กรณีท่ีประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดยอยมาจากผูบริหาร จะไดรับ
คาตอบแทนลดลงกึ่งหนึ่งจากคาตอบแทนท่ีประธานและกรรมการท่ีมาจากบุคคลภายนอกไดรับ 

หมายเหตุ** กรณีท่ีผูบริหาร ดํารงตําแหนงในกรรมการบริหาร ไมไดรับเบ้ียประชุมเนื่องจากถือเปนผูบริหารของ
บริษัท 

หมายเหตุ*** กรณีท่ีผูบริหาร ดํารงตําแหนงในกรรมการสินเช่ือ ไมไดรับเบ้ียประชุมเนื่องจากถือเปนผูบริหารของ
บริษัท 
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ท้ังนี ้ในสวนของคาตอบแทนอื่นนอกเหนือจากคาเบ้ียประชุมกรรมการ จะดําเนินการขออนุมัติจากมติท่ีประชุมผูถือ

หุนเพื่อพิจารณาตอไป 
โดยมีรายละเอียดการขออนุมัติจายคาตอบแทนกรรมการท่ีผานมาของบริษัทตอผูถือหุน ดังนี้ 
ป 2558 บริษัทไดจายคาตอบแทนในรูปของเบ้ียประชุมใหแกกรรมการ เปนจํานวนเงิน 2,540,000 บาท 
ป 2557 บริษัทไดจายคาตอบแทนในรูปของเบ้ียประชุมใหแกกรรมการ เปนจํานวนเงิน 2,175,000 บาท 
ป 2556 บริษัทไดขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการ เปนจํานวนเงิน 2,750,000 บาท 
รายละเอียดขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ปรากฏตาม

เอกสาร (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2) รายงานประจําป หัวขอคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้ 

ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทนฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559    
ในสวนของเบ้ียประชุมดังท่ีเสนอ 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

 
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่ออกตามวาระประจําป 2559 และเสนอเพิ่มกรรมการเขาใหมอีก 1 ทาน 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไข
เพิ่มเติม) และตามขอบังคับของบริษัทขอ 18.ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน
หนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 

สําหรับในปนี้ มีกรรมการบริษัทท่ีครบวาระออกจากตําแหนงจํานวน 4 ทาน (ลําดับท่ี 1-4) และเสนอเพิ่มใหมอีก           
1 ทาน (ลําดับท่ี 5) รวมจํานวนกรรมการท่ีขอเสนอเลือกต้ังในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ท้ังสิ้น 5 ทาน ดังนี ้

ลําดับที่ รายช่ือกรรมการ ตําแหนง 

1. นายพูนศักด์ิ เธียไพรัตน - กรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
- กรรมการอิสระ 

2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ - กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3. นายวิวัฒน คงคาสัย - กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการสินเช่ือ 
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ลําดับที่ รายช่ือกรรมการ ตําแหนง 

4. นายวิศิษฐ วงศรวมลาภ - กรรมการ 
- ประธานกรรมการสินเช่ือ 

5. นายสามชัย เบญจปฐมรงค - กรรมการบริหาร 
- ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
- กรรมการสินเช่ือ 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนในการเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสม
เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปนการลวงหนาต้ังแตวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 ถึง 
31 มกราคม 2559 ผานเว็บไซตของบริษัท ปรากฎวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเขารับการคัดเลือกเปน
กรรมการแตอยางใด 

ความเห็นกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการ
สรรหา ซึ่งปรากฎอยูในรายงานประจําป (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2) หมวดโครงสรางการบริหารของบริษัท โดยพิจารณาจาก
โครงสรางคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในดานตางๆ เปนรายบุคคลแลว เห็นวากรรมการท้ัง 5 ทานซึ่ง
นําเสนอตอผูถือหุนในครั้งนี้ เปนผูท่ีมีความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ประสบการณ ในดานตางๆ และความ
เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังผลการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีของกรรมการ และกรรมการชุดยอยเปนรายบุคคล
แลว จึงเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามกําหนดวาระ
ท้ัง 4 คน กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแตงต้ังกรรมการเพิ่ม 1 ทาน  

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดสวนการถือหุนในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และประวัติการเขาประชุม
คณะกรรมการของกรรมการแตละทาน ปรากฏตามเอกสาร (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3)  

ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียซึ่งเปนกรรมการท่ีครบรอบออกจาก
ตําแหนงตามวาระ ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญ
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามกําหนดวาระท้ัง 4 ทาน กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ
แตงต้ังกรรมการเพิ่มอีก 1 ทาน ตามรายละเอียดขางตน 

โดยกรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงท้ัง 4 ทาน และกรรมการใหม 1 ทาน เปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีเกี่ยวของ 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8 พิจารณาแกไขอํานาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากมีการเสนอใหกรรมการท่ีพนวาระกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 
จํานวน 4 ทาน และเสนอเพิ่มกรรมการจํานวน 1 ทาน เพื่อใหมีความเหมาะสมกับการดําเนินกิจการ จึงขอแกไขกรรมการผูมี
อํานาจลงนามดังนี้ 
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กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ช่ือกรรมการ เงื่อนไขการลงนาม 

เดิม นางลดาวัลย ธนะธนิต 
นางนลินี งามเศรษฐมาศ  
นายวิวัฒน คงคาสัย และ 
นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร 

กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท 

เปลี่ยนเปน นางลดาวัลย ธนะธนิต 
นางนลินี งามเศรษฐมาศ  
นายสามชัย เบญจปฐมรงค และ 
นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร 

กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท 

ความเห็นกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาแลวเห็นวาการเปลี่ยนแปลง
กรรมการผูมีอํานาจลงนามตามรายละเอียดดังกลาวขางตน มีความเหมาะสมกับการดําเนินงานในปจจุบัน จึงเห็นควรเสนอให
คณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาการแกไขกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทนฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาการแกไขกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทดังท่ีเสนอ 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

ขอเท็จจริงและเหตุผล วาระนี้กําหนดข้ึนเพื่อใหผูถือหุนซักถาม และ/หรือใหความเห็นตาง ๆ ตอคณะกรรมการ 
(ถามี) และ/หรือใหคณะกรรมการช้ีแจง ตอบขอซักถามของผูถือหุน โดยจะไมมีการนําเสนอเรื่องอื่นใดใหท่ีประชุมพิจารณา
อนุมัติ และไมมีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ 

ท้ังนี้ บริษัทจะกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 โดยปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการเขารวมประชุมโดยกําหนดวัน Record Date ในวันท่ี 10 มีนาคม 2559 และวันปด
สมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถือหุนในวันท่ี 11 มีนาคม 2559  

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 21 เมษายน 2559 
เวลา 10.00 น. ณ หองแมนดาริน A ช้ันท่ี 1 โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปดให
ลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนต้ังแตเวลา 8.30 น. เปนตนไป 

ในกรณีท่ีทานไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได โปรดแตงต้ังบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกใชแบบหนังสือมอบฉันทะตามท่ีแนบมานี้ ปรากฏตามเอกสาร (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 4) 
หรือทานผูถือหุนสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะไดจากเว็บไซตของบริษัท www.airafactoring.co.th 
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ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท คือ นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ หรือ นางญาใจ                
พัฒนสุขวสันต คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถือหุนได โดยมีขอมูลของ
กรรมการอิสระและคุณสมบัติ ปรากฏตามเอกสาร (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี5) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ท้ังนี้    
ขอความรวมมือจากทานโปรดสงหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันท่ี 8 เมษายน 2559 โดยสงมาท่ี 

เลขานุการบริษัท บมจ.ไอรา แฟคตอริ่ง 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 20  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน 

 

  ขอแสดงความนับถือ 
โดยคําสั่งคณะกรรมการ 

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

 (นายสามชัย เบญจปฐมรงค) 
   ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขานุการบริษัท 
โทร: 0-2657-6222 ตอ 614 
โทรสาร: 0-2657-6244 


