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รายงานประจําปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
ข้ อมูลประวัติผ้ ทู ได้
ี รับการเสนอชือเพือเลือกตังเป็ นกรรมการ
ข้ อมูลกรรมการอิสระทีเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คําชีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานทีต้ องนํามาแสดงในวันประชุม
การส่งคําถามล่วงหน้ าเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนทีสถานทีจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ข้ อปฏิบตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563

ด้ วยทีประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ไอร่ า แฟคตอริ ง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษั ทฯ”) ได้ มีม ติให้ เรี ย กประชุมสามัญ
ผู้ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2563 ในวัน พฤหัส บดี ที 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องแมนดาริ น เอ ชัน 1 โรงแรมแมนดาริ น
ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 แผนทีปรากฏดังสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 7 เพือพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที 1 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทฯ ได้ สรุปผลการดําเนินงานทีผ่านมาและการเปลียนแปลงทีสําคัญซึงเกิ ดขึนในรอบปี 2562 ซึงปรากฏใน
รายงานประจําปี 2562 รายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 1 หัวข้ อคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผล
การดําเนินงาน
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรเสนอให้ ที ประชุม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํา ปี 2563 รั บ ทราบผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2562
การลงมติ
วาระนีไม่มีการลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็ นวาระเพือรับทราบ
วาระที 2 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามทีมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 40 กําหนดให้
บริษัทฯ ต้ องจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2562 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณางบการเงินประจําปี 2562 ซึงตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชี
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รับอนุญ าตจากบริ ษั ท ดี ลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญ ชี จํากัด แล้ ว รายละเอีย ดตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 1 หัวข้ อ
งบการเงิน ซึงสรุปสาระสําคัญของงบการเงิน ณ สินปี 2562 และ 2561 ได้ ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
กําไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

ปี 2562

ปี 2561

2,556,465
2,028,086
528,379
230,606
42,159
42,159
0.0263

2,502,619
1,976,399
526,220
230,830
48,922
48,922
0.0306

การเปลียนแปลง
เพิมขึน (ลดลง)

ร้ อยละ

53,846
51,687
2,159
(224)
(6,763)
(6,763)
(0.0043)

2.15
2.62
0.41
-0.10
-13.82
-13.82
-14.05

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรเสนอให้ ที ประชุม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2563 พิ จ ารณาอนุมัติ
งบการเงินประจําปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงได้ ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
การลงมติ
วาระนีต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั ิจัดสรรกําไรสุทธิเพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 43 กําหนดว่า
บริ ษัทฯ ต้ องจัด สรรกําไรสุทธิ ประจํา ปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้ อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกําไรสุทธิ ประจําปี หัก ด้ ว ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
ในปี 2562 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ 42.16 ล้ านบาท จึงต้ องจัดสรรกําไรสุทธิเพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายในอัตรา
ร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิ เป็ นเงินทังสิน 2.14 ล้ านบาท
นอกจากนี บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิภายหลังหัก
เงินสํารองต่าง ๆ โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึนอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจําเป็ นและความ
เหมาะสมอืน ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องไม่เกินกําไรสะสมทีปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ
และ/หรื อ มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ
จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บญ
ั ชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําปี เท่ากับ
42.16 ล้ านบาท และได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลดําเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2562 โดยจ่ายจากกําไรสุทธิจํานวน
28.00 ล้ านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.0175 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 66.41 ของกําไรสุทธิ และจ่ายจากกําไรสะสมจํานวน 12.00 ล้ าน
บาท ในอัตราหุ้นละ 0.0075 รวมเป็ นเงินทังสิน 40.00 ล้ านบาท ซึงเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของบริษัทฯ แล้ ว จึงเห็น
ควรนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เพือพิจารณางดจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2562
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ข้ อมูลการจ่ายปั นผลปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ดังนี
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
กําไรสุทธิส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้ านบาท)
รวมเงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)
- จ่ายจากกําไรสุทธิ
- จ่ายจากกําไรสะสม
- เงินปั นผลประจําปี (บาท:หุ้น)
จํานวนหุ้นทีเรี ยกชําระแล้ ว (ล้ านหุ้น)
รวมเงินปั นผลทีจ่ายทังสิน (ล้ านบาท)

ปี 2562 (ปี ทีเสนอ)
42.16
0.025
0.025
0.0175
0.0075
1,600.00
40.00

ปี 2561
48.92
0.03
0.03
0.02
0.01
1,600.00
48.00

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ทีประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรกําไรสุทธิเพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2562 ดังนี
1. จัดสรรกําไรสุทธิเพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายในอัตราร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิ เป็ นเงินทังสิน 2.14 ล้ านบาท
2. งดจ่ายเงินปั นผล เนืองจากได้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลดําเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2562 ใน
อัตราหุ้นละ 0.025 บาท เป็ นเงิน 40.00 ล้ านบาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธิจํานวน 28.00 ล้ านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.0175 หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 66.41 ของกําไรสุทธิ ซึงเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของบริษัทฯ แล้ ว
การลงมติ
วาระนีต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที 4 พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญ ญั ติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษั ทฯ ข้ อ 37 (5) ซึง
กําหนดให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี แต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิจ ารณาคุณ ภาพ การให้ บ ริ ก าร ความเป็ น อิสระในการ
ปฏิบตั ิงาน จํานวนผู้สอบบัญชีทีมีความรู้และเพียงพอต่อการให้ บริการ รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
แล้ ว เห็นควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 แต่งตังบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึงมี
คุณสมบัติตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี
2563 โดยมีรายชือดังนี
ผู้สอบบัญชี
ปี ทีลงลายมือชือรับรอง
รายชือผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที
งบการเงินของบริษทั ฯ
1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์
6797
ปี 2561 - 2562 (2 ปี )
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
4301
3. นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล
6770
4. นางนิสากร ทรงมณี
5035
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ในกรณี ทีผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอืนของ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจําปี 2563 แทนได้ และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 ดังนี
(หน่วย: บาท)
การเปลียนแปลง
ค่ าสอบบัญชี
ปี 2563 (ปี ทีเสนอ)
ปี 2562
เพิมขึน (ลดลง)
ร้ อยละ
ค่าสอบบัญชี
1,010,000
930,000
80,000
8.60
ค่าบริการอืน
ไม่มี
ไม่มี
รวม
1,010,000
930,000
80,000
8.60
ทังนี ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่วนได้ เสีย
ระหว่ างผู้สอบบัญ ชี กับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกี ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ าวในลัก ษณะทีจะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างเป็ นอิสระ และเป็ นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทในเครือ
การลงมติ
วาระนีต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการทีออกตามวาระประจําปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 18 กําหนดว่าใน
การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการใน
ขณะนัน และกรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้
ในปี 2563 มีกรรมการทีต้ องออกตามวาระจํานวน 3 คน ประกอบด้ วย
1. นายคุณากร เมฆใจดี
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
3. พลเรื อเอกนวพล ดํารงพงศ์ กรรมการอิสระ
ประวัติและข้ อมูลกรรมการทีเสนอให้ เลือกตังครังนี ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 2
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 บริษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอรายชือบุคคลทีเหมาะสม
เพือเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท เพือให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็ นการล่วงหน้ าตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2562
ถึงวันที 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ซึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียซึงเป็ นกรรมการทีต้ องออกตามวาระ ได้ พิจารณากลันกรอง
อย่างรอบคอบด้ วยความระมัดระวัง และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็น
ควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระทัง 3
คน กลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง เนืองจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วน เหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้ เป็ นกรรมการตามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเกียวข้ อง สําหรับตําแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ามี
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คุณ สมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทีเป็ น ประโยชน์กับบริ ษั ทฯ รวมถึงมีคุณ สมบัติตามนิย ามของ
กรรมการอิสระทีกําหนด และสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้ อง
การลงมติ
วาระนีต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 และจ่ ายบําเหน็จกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 23 กําหนดให้
กรรมการของบริษัทฯ มีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้ าทีกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีดี ร่ วมกับผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการบริษัทและ
เหตุผลทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงข้ อมูลเปรี ยบเทียบอ้ างอิงบริษัทอืนทีอยู่ในอุตสาหกรรม ขนาด ลักษณะธุรกิจเดียวกัน
หรื อใกล้ เคีย งกัน และผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษั ทไทย (IOD) โดยกํ าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ ค่าเบียประชุม และค่าบําเหน็จกรรมการ ซึงการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวควร
อยู่ในระดับทีเหมาะสมและเพียงพอทีจะจูงใจ และรักษากรรมการทีมีคุณภาพไว้ ทังนี รายละเอียดขอบเขตหน้ าทีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วยลํ าดับที 1 หัวข้ อการกํากับดูแล
กิจการ
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ทประชุ
ี ม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ในรูปของเบียประชุม และบําเหน็จให้ แก่
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี
 ค่ าเบียประชุมกรรมการ
ปี 2563
รายละเอียด
ปี 2562
หมายเหตุ
(ปี ทีเสนอ)
1. ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริ ษัท
25,000
25,000
กรรมการทีเป็ นผู้บริ หารได้ รับ
- กรรมการบริษัท
15,000
15,000
ค่าเบียประชุมกึงหนึง
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
25,000
25,000
- กรรมการตรวจสอบ
15,000
15,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
15,000
15,000
กรรมการทีเป็ นผู้บริหารได้ รับ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10,000
10,000
ค่าเบียประชุมกึงหนึง
คณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริ หาร
15,000
15,000
กรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร
- กรรมการบริหาร
10,000
10,000
ไม่ได้ รับค่าเบียประชุม
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ปี 2563
(ปี ทีเสนอ)

ปี 2562

15,000
10,000
ไม่มี

15,000
10,000
ไม่มี

คณะกรรมการสินเชือ
- ประธานกรรมการสินเชือ
- กรรมการสินเชือ
2. ผลประโยชน์ อนื

หมายเหตุ
กรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร
ไม่ได้ รับค่าเบียประชุม

 ค่ าบําเหน็จกรรมการ
เห็ นควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญ ผู้ ถือหุ้น ประจํา ปี 2563 พิจารณาการจ่า ยบําเหน็จให้ แก่ก รรมการบริ ษั ท
สําหรับ ผลการดําเนินงานปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 1.25 ล้ านบาท ตามทีได้ รับอนุมตั จิ ากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาการจ่ายบําเหน็จให้ สอดคล้ องกับผล
การดําเนินงานปี 2562 แล้ ว มีรายละเอียด ดังนี
ค่ าบําเหน็จ
ค่ าบําเหน็จ
รายละเอียด
สําหรับผลการดําเนินงานปี สําหรับผลการดําเนินงานปี
หมายเหตุ
2562
2561
วงเงินทีได้ รับอนุมตั ิ
1.25 ล้ านบาท
1.25 ล้ านบาท
ไม่เปลียนแปลง
จํานวนเงินทีจ่ายจริง
1.05 ล้ านบาท
1.20 ล้ านบาท
ลดลงร้ อยละ 19.35
การลงมติ
วาระนีต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม
วาระที 7 พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เนืองด้ วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ ออกประกาศและคําสัง จํานวน 2 ฉบับ ทีเกียวข้ องกับข้ อบังคับของบริ ษัท
มหาชนจํากัด ได้ แก่
1) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที 74/2557 เรื อง การประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึงมีสาระสําคัญ
เกียวกับการอนุญาตให้ บริ ษัทสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยข้ อกําหนดขององค์
ประชุมและจํานวนกรรมการเป็ นไปตามรายละเอียดทีระบุในคําชีแจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื อง การประชุมผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ของห้ างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริ ษัทมหาชนจํากัด สมาคมการค้ า และหอการค้ า (“ประกาศ คสช.”)
และ
2) คําสังหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 21/2560 เรื อง การแก้ ไขเพิมเติมกฎหมายเพืออํานวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ ซึงเป็ นการแก้ ไขมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (“คําสัง คสช.”)
เนืองจาก เมือวันที 19 เมษายน 2563 มีการประกาศใช้ พระราชกําหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2563 (“พระราชกําหนด”) โดยยกเลิกประกาศ คสช. และกําหนดเงือนไขการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างจากเดิม
ด้ วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงมีความจําเป็ นต้ องแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของบริ ษัททีเกียวข้ อง ได้ แก่ ข้ อ 25 ข้ อ 26 และ
ข้ อ 32 เพือให้ สอดคล้ องกับประกาศ คสช. คําสัง คสช. และพระราชกําหนดข้ างต้ น ดังนี
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ข้ อ
25

ข้ อบังคับเดิม
ในการประชุม คณะกรรมการ ต้ อ งมีก รรมการมา
ประชุ ม ไม่ น้ อยกว่ า กึ งหนึ ง (1/2) ของจํ า นวนกรรมการ
ทังหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม และให้ ประธานกรรมการ
ทําหน้ าทีเป็ นประธานในทีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที
ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบัติ
หน้ าที ได้ ในกรณี ที มี ร องประธานกรรมการอยู่ ให้ รอง
ประธานกรรมการเป็ น ประธานที ประชุม แต่ ถ้ า ไม่ มี รอง
ประธานกรรมการ หรื อมี แต่ไม่อยู่ในที ประชุม นัน หรื อไม่
สามารถปฏิบั ติ ห น้ า ที ได้ ให้ กรรมการซึงมาประชุม เลื อ ก
กรรมการคนหนึงเป็ นประธานทีประชุม
การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
กรรมการคนหนึงมีเสียงหนึง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้ น
แต่กรรมการซึงมีส่วนได้ เสียในเรื องใดเรื องหนึงไม่มีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนนในเรื องนัน และถ้ า คะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชี
ขาด

ข้ อบังคับทีแก้ ไขใหม่
ในการประชุมคณะกรรมการต้ องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจํานวนกรรมการทังหมดจึงจะครบ
เป็ นองค์ประชุม และให้ ประธานกรรมการทําหน้ าทีเป็ นประธาน
ในทีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในที
ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบัติหน้ าทีได้ ในกรณีทีมีรองประธาน
กรรมการอยู่ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุม แต่
ถ้ า ไม่ มี รองประธานกรรมการ หรื อ มี แต่ไม่อ ยู่ในที ประชุม นัน
หรื อไม่สามารถปฏิบัติหน้ าทีได้ ให้ กรรมการซึงมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึงเป็ นประธานทีประชุม
ผู้ ทํ า หน้ าที ประธานในที ประชุม จะกํ า หนดให้ จัด การ
ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิก ส์ก็ได้ และให้ มีผลเช่นเดียวกับการ
ประชุมตามวิธีการทีบัญญัติไว้ ในกฎหมาย การประชุมผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการทีเข้ าร่ วมประชุมทังหมดไม่จําเป็ นต้ อง
อยู่ ใ นราชอาณ าจั ก ร และกรรมการที เข้ าร่ วมประชุ ม ไม่
จํ า เป็ น ต้ อ งอยู่ ในที ประชุม แห่ ง เดี ย วกั น โดยต้ อ งเป็ น ไปตาม
มาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ทีกระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด
โดยให้ มีการบันทึกเสียงหรื อทังเสียงและภาพ (แล้ วแต่กรณี) ของ
กรรมการผู้เข้ าร่วมประชุมทุกรายตลอดระยะเวลาทีมีการประชุม
(เว้ นแต่เป็ นการประชุมลับ) โดยจัดให้ กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
สามารถลงค ะแนน ได้ รวม ทั งจั ด เก็ บ ข้ อมู ล ก ารจราจร
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้ เป็ นหลักฐาน ทังนี โดย
บั น ทึ ก ในระบบควบคุ ม การประชุ ม หรื อ โดยระบบอื น ตาม
กฎหมายทีเกียวข้ องกําหนด
การวิ นิ จ ฉั ย ชี ขาดของที ประชุม ให้ ถื อ เสีย งข้ า งมาก
กรรมการคนหนึงมีเสียงหนึง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่
กรรมการซึงมีส่วนได้ เสียในเรื องใดเรื องหนึงไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื องนัน และถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที
ประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด

26

ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการ ให้ ประธาน
กรรมการหรื อผู้ซึงได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้ นแต่
ในกรณี จํ า เป็ น รี บ ด่ ว นเพื อรั ก ษาสิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ข อง
บริ ษั ท จะแจ้ งการนัด ประชุ ม โดยวิ ธี อื นและกํ า หนดวัน

ในการเรี ย กประชุม คณะกรรมการไม่ ว่ าจะเป็ น การ
ประชุม ด้ ว ยตนเองหรื อ การประชุม ผ่ า นสื ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้
ประธานกรรมการหรื อผู้ซงได้
ึ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่กรณี
ทีจําเป็ นรีบด่วน เพือรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ ง

-7-

AIRA Factoring Public Company Limited

บริษัท ไอร่า แฟคตอริง จํากัด (มหาชน)
เลขทีบมจ.

319 Chamchuri Square, 17 Floor, Phayathai Road Pathumwan Sub-District, Pathumwan District, Bangkok 10330
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน 17 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
Tel. 0-2657-6222 Fax: 0-2657-6244, 0-2657-6245

ข้ อ

ข้ อบังคับเดิม
ประชุมให้ เร็ วกว่านันก็ได้

32

คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุม สามัญ ประจําปี ภายในสี (4) เดื อน นับ แต่วัน
สินสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุม ผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากวรรคหนึง ให้
เรี ย กว่ า การประชุ ม วิ ส ามั ญ โดยคณะกรรมการจะเรี ย ก
ประชุม ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แต่จะ
เห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึงมีห้ นุ รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในห้ า (1/5)
ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
หรื อผู้ถือหุ้นจํานวนไม่
น้ อยกว่ายีสิบห้ า (25) คน ซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
หนึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทังหมด จะ
เข้ าชือกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุม ผู้ถื อ
หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลใน
การทีขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย
ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในหนึง (1) เดือน นับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ดังกล่าว

ข้ อบังคับทีแก้ ไขใหม่
นัดประชุมโดยวิธีอืนและกําหนดวันนัดประชุมให้ เร็วกว่านันก็ได้
ทั งนี หากการประชุ ม ในคราวนั นเป็ นการประชุ ม ผ่ า นสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ บริ ษัทสามารถส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมสามัญ ประจําปี ภายในสี (4) เดื อน นับแต่วันสินสุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น คราวอื นนอกจากวรรคหนึ ง ให้
เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถื อ หุ้ น คนหนึ งหรื อ หลายคนซึงมี ห้ ุน นับ รวมกั น ได้ ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
จะ
เข้ าชือกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุมวิสามัญ เมือใดก็ได้ แต่ ต้องระบุเรื องและเหตุผลใน
การทีขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ใน
กรณีเช่นนี คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
สีสิบห้ า (45) วัน นับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
ในกรณี ที คณะกรรมการไม่จัด ให้ มีก ารประชุม ภายใน
กําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทังหลายซึงเข้ าชือกัน
หรื อผู้ถือหุ้นคนอืนๆ รวมกันได้ ตามจํานวนหุ้นตามทีบังคับไว้ นนั
จะเรี ย กประชุม เองก็ ได้ ภ ายในสีสิ บ ห้ า (45) วัน นับ แต่ วัน ครบ
กําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ให้ ถือว่าเป็ นการ
ประชุม ผู้ ถื อหุ้ น ที คณะกรรมการเรี ย กประชุม โดยบริ ษั ท ต้ อ ง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นทีเกิดจากการจัดให้ มีการประชุม
และอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นทีเป็ นการเรี ยก
ประชุ ม เพราะผู้ ถื อ หุ้ นตามวรรคสี ครั งใด จํ า นวนผู้ ถื อ หุ้ นซึ ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 34 ผู้
ถือหุ้นตามวรรคสีต้ องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายทีเกิดจาก
การจัดให้ มีการประชุมในครังนันให้ แก่บริ ษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไข
เพิมเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตามรายละเอียดข้ างต้ น
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คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดรวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นเพือสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
หรื อ Record Date ในวันที 25 สิงหาคม 2563
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที 8 ตุลาคม 2563 เวลา
10.00 น. ณ ห้ องแมนดาริน เอ ชัน 1 โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยบริษัทฯ จะ
เปิ ดให้ ลงทะเบียนเพือเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตังแต่เวลา 9.00 น. เป็ นต้ นไป
กรณีทีท่านไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้ บุคคลอืนเข้ าร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครังนี โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 8 พร้ อมแนบเอกสาร
หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่วมประชุม รายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 5
หรื อสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.airafactoring.co.th
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายสรสิทธิ สุนทรเกศ หรื อ นายพูนศักดิ เธียไพรัตน์
คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ ข้ อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม
สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3 ซึงแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครังนี ทังนี ขอความร่ วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ
มายังบริษัทฯ ภายในวันที 28 กันยายน 2563 โดยส่งมาที
เลขานุการบริษัท ไอร่า แฟคตอริง จํากัด (มหาชน)
319 อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ชัน 17 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทังนี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริ ษัทขอความร่วมมือจากผู้
ถือหุ้นทุกท่านแม้ จะไม่ใช่ผ้ ทู อยู
ี ใ่ นกลุม่ เสียง พิจารณามอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทเข้ าร่ วมประชุมแทนโดยใช้ หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามข้ อแนะนําข้ างต้ น หากท่านมีความต้ องการเข้ าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาปฏิบตั ิตามข้ อปฏิบตั ใิ น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
ตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 9
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวข้ างต้ น
ขอแสดงความนับถือ
โดยคําสังคณะกรรมการ
บริษัท ไอร่า แฟคตอริง จํากัด (มหาชน)
(นายอัครวิทย์ สุกใส)
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
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