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ท ีAF-CS 035/2563 

วนัท ี 20 สิงหาคม 2563 

เรือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น  

 บริษัท ไอร่า แฟคตอริง จาํกดั (มหาชน) 

สิงทีส่งมาด้วย 1. รายงานประจําปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 

2. ข้อมลูประวตัิผู้ทไีด้รับการเสนอชือเพอืเลือกตงัเป็นกรรมการ  

3. ข้อมลูกรรมการอิสระทีเป็นตวัแทนรับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ 

4. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทเีกียวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

5. คําชแีจงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานทต้ีองนํามาแสดงในวนัประชุม 

6. การส่งคําถามล่วงหน้าเกียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

7.  แผนทสีถานทีจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

8. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 

9. ข้อปฏิบตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

ด้วยทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอร่า แฟคตอริง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญ         

ผู้ถือหุ้ นประจําปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชัน 1 โรงแรมแมนดาริน            

ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 แผนทีปรากฏดังสิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 7 เพือพิจารณาเรืองต่าง ๆ ตาม

ระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปน ี

วาระท ี1 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดําเนินงานทีผ่านมาและการเปลียนแปลงทีสําคัญซึงเกิดขึนในรอบปี 2562 ซึงปรากฏใน

รายงานประจําปี 2562 รายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 1 หวัข้อคําอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินและผล

การดําเนินงาน 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 รับทราบผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2562   

การลงมต ิ  

วาระนีไม่มีการลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็นวาระเพอืรับทราบ 

วาระท ี2 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิประจําปี สินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

ตามทมีาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 40 กําหนดให้

บริษัทฯ ต้องจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สินสดุวันที 31 ธันวาคม 

2562 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินประจําปี 2562 ซึงตรวจสอบโดยผู้สอบบญัช ี          
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รับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด แล้ว รายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 1 หัวข้อ      

งบการเงิน ซงึสรุปสาระสําคญัของงบการเงิน ณ สินปี 2562 และ 2561 ได้ดงัน ี

(หน่วย: พนับาท) 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 
การเปลยีนแปลง 

เพิมขนึ (ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพย์รวม 2,556,465 2,502,619 53,846 2.15 

หนสิีนรวม 2,028,086 1,976,399 51,687 2.62 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 528,379 526,220 2,159 0.41 

รายได้รวม 230,606 230,830 (224) -0.10 

กําไรสําหรับปี 42,159 48,922 (6,763) -13.82 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 42,159 48,922 (6,763) -13.82 

กําไรสทุธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.0263 0.0306 (0.0043) -14.05 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 พิจารณาอนุมัติ           

งบการเงินประจําปี สินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2562 ซงึได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

การลงมต ิ  

วาระนต้ีองผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท ี3 พิจารณาอนุมตัิจัดสรรกําไรสุทธเิพือเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผล 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 43 กําหนดว่า 

บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนจีะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 42.16 ล้านบาท จึงต้องจัดสรรกําไรสทุธิเพือเป็นทุนสํารองตามกฎหมายในอัตรา

ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิ เป็นเงินทงัสิน 2.14 ล้านบาท 

นอกจากนี บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิภายหลงัหกั

เงินสํารองต่าง ๆ โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึนอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจําเป็นและความ

เหมาะสมอนื ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะต้องไมเ่กินกําไรสะสมทปีรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ 

และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิประจําปีเท่ากับ 

42.16 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดําเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2562 โดยจ่ายจากกําไรสุทธิจํานวน 

28.00 ล้านบาท ในอตัราหุ้นละ 0.0175 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.41 ของกําไรสทุธิ และจ่ายจากกําไรสะสมจํานวน 12.00 ล้าน

บาท ในอตัราหุ้นละ 0.0075 รวมเป็นเงนิทงัสิน 40.00 ล้านบาท ซงึเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็น

ควรนําเสนอต่อทปีระชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เพอืพิจารณางดจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2562 
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ข้อมลูการจ่ายปันผลปี 2562 เปรียบเทียบกบัปี 2561 ดงัน ี

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 (ปีทเีสนอ) ปี 2561 

กําไรสทุธิส่วนทเีป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท) 42.16 48.92 

รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 

-  เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น) 

    - จา่ยจากกําไรสทุธิ 

    - จ่ายจากกําไรสะสม 

-  เงินปันผลประจําปี (บาท:หุ้น) 

0.025 

0.025 

0.0175 

0.0075 

- 

0.03 

0.03 

0.02 

0.01 

- 

จํานวนหุ้นทเีรียกชําระแล้ว (ล้านหุ้น) 1,600.00 1,600.00 

รวมเงินปันผลทีจ่ายทงัสิน (ล้านบาท) 40.00 48.00 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาอนุมัติการ

จดัสรรกําไรสทุธิเพอืเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2562 ดงันี 

1. จดัสรรกําไรสทุธิเพือเป็นทนุสํารองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิ เป็นเงินทงัสิน 2.14 ล้านบาท 

2. งดจ่ายเงินปันผล เนืองจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดําเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2562 ใน

อตัราหุ้นละ 0.025 บาท เป็นเงิน 40.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากกําไรสทุธิจํานวน 28.00 ล้านบาท ในอตัราหุ้นละ 0.0175 หรือ

คิดเป็นร้อยละ 66.41 ของกําไรสทุธิ ซงึเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ แล้ว 

การลงมต ิ  

วาระนีต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท ี4 พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญช ีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชปีระจาํปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (5) ซึง

กําหนดให้ทีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชขีองบริษัทฯ ทกุปี 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณภาพ การให้บริการ ความเป็นอิสระในการ

ปฏิบตัิงาน จํานวนผู้สอบบญัชีทีมีความรู้และเพยีงพอต่อการให้บริการ รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี

แล้ว เห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 แต่งตงับริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึงมี

คณุสมบตัิตามทีสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 

2563 โดยมีรายชอืดงันี 

รายชอืผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญช ี

รับอนุญาตเลขท ี

ปีทลีงลายมอืชอืรับรอง 

งบการเงนิของบริษทัฯ 

1. นายวลัลภ วิไลวรวิทย์ 6797 ปี 2561 - 2562 (2 ปี) 

2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกจิ 4301 - 

3. นายยงยทุธ เลิศสรุพิบูล 6770 - 

4. นางนิสากร ทรงมณี 5035 - 
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ในกรณีทีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ  

สอบบญัชี จํากัด จดัหาผู้สอบบญัชรัีบอนุญาตอนืของ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ ประจําปี 2563 แทนได้ และกําหนดค่าสอบบญัชปีระจําปี 2563 ดงันี 

(หน่วย: บาท) 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2563 (ปีทเีสนอ) ปี 2562 
การเปลียนแปลง 

เพิมขนึ (ลดลง) ร้อยละ 

ค่าสอบบญัช ี 1,010,000 930,000 80,000 8.60 

ค่าบริการอนื ไม่ม ี ไม่ม ี - - 

รวม 1,010,000 930,000 80,000 8.60 

ทงันี ผู้สอบบญัชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากัด ไม่มีความสมัพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย

ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะทีจะมี

ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าทอีย่างเป็นอสิระ และเป็นผู้สอบบญัชีรายเดียวกนักบับริษัทในเครือ 

การลงมต ิ  

วาระนีต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท ี5 พิจารณาเลอืกตงักรรมการทอีอกตามวาระประจําปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 กําหนดว่าใน

การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการใน

ขณะนนั และกรรมการซงึพ้นจากตําแหนง่อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ 

ในปี 2563 มีกรรมการทต้ีองออกตามวาระจํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

1. นายคณุากร เมฆใจดี  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางญาใจ พฒันสขุวสนัต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน  

3. พลเรือเอกนวพล ดํารงพงศ์ กรรมการอิสระ 

ประวตัิและข้อมลูกรรมการทเีสนอให้เลือกตงัครังนี ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วยลําดบัท ี2 

สําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายชือบุคคลทีเหมาะสม

เพือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม 2562 

ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชอืบุคคลเพอืเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท ซึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซงึเป็นกรรมการทีต้องออกตามวาระ ได้พิจารณากลนักรอง 

อย่างรอบคอบด้วยความระมดัระวงั และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็น

ควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาอนมุตัิเลือกตงักรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระทงั 3 

คน กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง เนืองจากเห็นว่าบุคคลดงักล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตงัให้เป็นกรรมการตามตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุทเีกียวข้อง สําหรับตําแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี
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คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติตามนิยามของ

กรรมการอิสระทีกําหนด และสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทเีกียวข้อง 

การลงมต ิ  

วาระนีต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท ี6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 และจ่ายบาํเหน็จกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กําหนดให้

กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามทีทปีระชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมหีน้าทีกําหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนตามหลกัการ

กํากับดูแลกิจการทีดี ร่วมกับผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิหน้าทีของคณะกรรมการบริษัทและ

เหตผุลทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงข้อมลูเปรียบเทียบอ้างอิงบริษัทอนืทีอยู่ในอตุสาหกรรม ขนาด ลกัษณะธุรกิจเดียวกัน

หรือใกล้เคียงกัน และผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ค่าเบียประชุม และค่าบําเหน็จกรรมการ ซึงการพจิารณาค่าตอบแทนดงักล่าวควร

อยู่ในระดบัทีเหมาะสมและเพียงพอทีจะจูงใจ และรักษากรรมการทีมีคุณภาพไว้ ทังนี รายละเอียดขอบเขตหน้าทีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 1 หัวข้อการกํากับดูแล

กิจการ  

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ทปีระชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ในรูปของเบียประชุม และบําเหน็จให้แก่

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ รายละเอยีดดงันี 

 ค่าเบียประชุมกรรมการ 

รายละเอียด 
ปี 2563 

(ปีทเีสนอ)  
ปี 2562 หมายเหต ุ

1. ค่าตอบแทนกรรมการ    

 คณะกรรมการบริษัท       

  - ประธานกรรมการบริษัท 25,000 25,000 กรรมการทเีป็นผู้บริหารได้รับ

ค่าเบียประชมุกึงหนงึ   - กรรมการบริษัท 15,000 15,000 

 คณะกรรมการตรวจสอบ        

  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000  - 

  - กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000   

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       

  - ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  15,000 15,000 กรรมการทเีป็นผู้บริหารได้รับ

ค่าเบียประชมุกึงหนงึ   - กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 10,000 10,000 

 คณะกรรมการบริหาร       

  - ประธานกรรมการบริหาร 15,000 15,000 กรรมการทเีป็นผู้บริหาร 

ไม่ได้รับค่าเบยีประชมุ   - กรรมการบริหาร 10,000 10,000 
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รายละเอียด 
ปี 2563 

(ปีทเีสนอ)  
ปี 2562 หมายเหต ุ

 คณะกรรมการสินเชอื       

  - ประธานกรรมการสินเชอื 15,000 15,000 กรรมการทเีป็นผู้บริหาร 

ไม่ได้รับค่าเบยีประชมุ   - กรรมการสินเชอื 10,000 10,000 

2. ผลประโยชน์อนื ไม่ม ี ไม่ม ี  

 ค่าบําเหน็จกรรมการ  

เห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 พิจารณาการจ่ายบําเหน็จให้แก่กรรมการบริษัท

สําหรับ ผลการดําเนินงานปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 1.25 ล้านบาท ตามทไีด้รับอนมุตัจิากทปีระชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการจ่ายบําเหน็จให้สอดคล้องกับผล

การดําเนินงานปี 2562 แล้ว มีรายละเอียด ดงันี 

รายละเอียด 

ค่าบาํเหน็จ 

สําหรับผลการดาํเนินงานปี 

2562 

ค่าบาํเหน็จ 

สําหรับผลการดาํเนินงานปี 

2561 

หมายเหต ุ

วงเงินทไีด้รับอนมุตั ิ 1.25 ล้านบาท 1.25 ล้านบาท ไม่เปลียนแปลง 

จํานวนเงินทีจ่ายจริง 1.05 ล้านบาท 1.20 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.35 

 การลงมติ      

วาระนีต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ถือหุ้นซงึมาประชมุ 

วาระที 7 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคับของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

เนืองด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาตไิด้ออกประกาศและคําสงั จํานวน 2 ฉบบั ทเีกียวข้องกบัข้อบงัคบัของบริษัท

มหาชนจํากดั ได้แก่  

1)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท ี74/2557 เรือง การประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึงมีสาระสําคญั

เกียวกบัการอนุญาตให้บริษัทสามารถจดัการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยข้อกําหนดขององค์

ประชุมและจํานวนกรรมการเป็นไปตามรายละเอียดทีระบุในคําชีแจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือง การประชุมผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจํากดั บริษัทมหาชนจํากดั สมาคมการค้า และหอการค้า (“ประกาศ คสช.”) 

และ 

 2)  คําสงัหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท ี21/2560 เรือง การแก้ไขเพมิเติมกฎหมายเพืออํานวยความสะดวก

ในการประกอบธุรกิจ ซงึเป็นการแก้ไขมาตรา 100 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (“คําสงั คสช.”) 

เนืองจาก เมอืวนัที 19 เมษายน 2563 มีการประกาศใช้พระราชกําหนดว่าด้วยการประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 

2563 (“พระราชกําหนด”) โดยยกเลิกประกาศ คสช. และกําหนดเงอืนไขการจดัการประชมุอิเล็กทรอนกิส์แตกต่างจากเดิม 

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคับของบริษัททีเกียวข้อง ได้แก่ ข้อ 25 ข้อ 26 และ

ข้อ 32 เพอืให้สอดคล้องกบัประกาศ คสช. คําสงั คสช. และพระราชกําหนดข้างต้น ดงันี 
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25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่ น้อยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจํานวนกรรมการ

ทงัหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการ

ทําหน้าทีเป็นประธานในทีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที

ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าทีได้  ในกรณี ทีมีรองประธานกรรมการอยู่  ให้รอง

ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุม แต่ถ้าไม่มีรอง

ประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่อยู่ในทีประชุมนัน หรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ให้กรรมการซึงมาประชุมเลือก

กรรมการคนหนงึเป็นประธานทปีระชมุ 

              การวินิจฉัยชีขาดของทปีระชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึงมีเสียงหนึง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้น

แต่กรรมการซงึมีส่วนได้เสียในเรืองใดเรืองหนึงไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเรืองนัน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในทีประชมุออกเสียงเพมิขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชี

ขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ในการเรียกประชุมคณ ะกรรมการ ให้ประธาน

กรรมการหรือผู้ซึงได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไป

ยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวันประชุม เว้นแต่

ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพือรักษาสิทธิและประโยชน์ของ

บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอืนและกําหนดวัน

ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม

ไม่น้อยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจํานวนกรรมการทงัหมดจึงจะครบ

เป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทําหน้าทีเป็นประธาน

ในทีประชมุคณะกรรมการ ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในที

ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ในกรณีทีมีรองประธาน

กรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุม แต่

ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่อยู่ในทีประชุมนัน 

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ให้กรรมการซึงมาประชุมเลือก

กรรมการคนหนึงเป็นประธานทปีระชมุ 

ผู้ ทําหน้าทีประธานในทีประชุมจะกําหนดให้จัดการ

ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการ

ประชุมตามวิธีการทีบัญญัติไว้ในกฎหมาย การประชุมผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการทีเข้าร่วมประชุมทงัหมดไม่จําเป็นต้อง

อยู่ ในราชอาณ าจัก ร และกรรม การที เข้า ร่วมป ระชุม ไม่

จําเป็นต้องอยู่ในทีประชุมแห่งเดียวกัน โดยต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานการรักษาความมนัคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส์ทีกระทรวงดิจิทลัเพือเศรษฐกิจและสงัคมกําหนด 

โดยให้มีการบนัทึกเสียงหรือทงัเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของ

กรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุทกุรายตลอดระยะเวลาทีมีการประชุม  

(เว้นแต่เป็นการประชุมลบั) โดยจดัให้กรรมการผู้ เข้าร่วมประชุม

สาม า รถลงค ะแน น ได้  รวม ทั งจัด เก็บ ข้อ มูลก ารจ ราจ ร

อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลกัฐาน ทงันี โดย

บันทึกในระบบควบคุมการประชุม หรือโดยระบบอืน ตาม

กฎหมายทีเกียวข้องกําหนด 

การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

กรรมการคนหนึงมีเสียงหนึง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่

กรรมการซึงมีส่วนได้เสียในเรืองใดเรืองหนึงไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรืองนนั และถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที

ประชมุออกเสียงเพมิขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 

 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการ

ประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้

ประธานกรรมการหรือผู้ซงึได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุม

ไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแต่กรณี

ทีจําเป็นรีบด่วน เพือรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง
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32 

ประชมุให้เร็วกว่านนัก็ได้ 

 

 

 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น

การประชุมสามัญประจําปี ภายในสี (4) เดือน นับแต่วัน

สินสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

            การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอืนนอกจากวรรคหนึง ให้

เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชมุ  ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมือใดก็ได้สดุแต่จะ

เห็นสมควร 

           ผู้ ถือหุ้นซงึมีหุ้นรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนงึในห้า (1/5) 

ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงัหมด หรือผู้ถือหุ้นจํานวนไม่

น้อยกว่ายีสิบห้า (25) คน ซึงมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

หนึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทังหมด จะ

เข้าชือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือ

หุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลใน

การทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย 

ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น

ภายในหนึง (1) เดือน นับแต่วนัทีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น

ดงักล่าว 

นัดประชุมโดยวิธีอืนและกําหนดวันนดัประชุมให้เร็วกว่านนัก็ได้ 

ทัง นี  หากการประชุมในคราวนันเป็นการประชุม ผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนงัสือนดัประชมุโดยจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมสามัญประจําปีภายในสี (4) เดือน นับแต่วันสินสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอืนนอกจากวรรคหนึง ให้

เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้

ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมอืใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้ นคนหนึงหรือหลายคนซึงมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงัหมด จะ

เข้าชอืกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น

การประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรืองและเหตุผลใน

การทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน

กรณีเช่นนี คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน

สีสิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัทีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้นดงักล่าว 

ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน

กําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทงัหลายซึงเข้าชือกัน

หรือผู้ ถือหุ้นคนอืนๆ รวมกันได้ตามจํานวนหุ้นตามทีบงัคบัไว้นนั

จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีสิบห้า (45) วันนับแต่วันครบ

กําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ให้ถือว่าเป็นการ

ประชุมผู้ ถือหุ้ นทีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นทีเกิดจากการจดัให้มีการประชุม

และอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นทีเป็นการเรียก

ประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสีครังใด จํานวนผู้ ถือหุ้ นซึง

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามทกํีาหนดไว้ในข้อ 34 ผู้

ถือหุ้นตามวรรคสีต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทเีกดิจาก

การจดัให้มีการประชมุในครังนนัให้แก่บริษัท 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาอนุมตัิให้แก้ไข

เพมิเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตามรายละเอยีดข้างต้น 
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การลงมต ิ     

วาระนีต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที 8 เรืองอนืๆ (ถ้าม)ี 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดรวบรวมรายชอืผู้ ถือหุ้นเพือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

หรือ Record Date ในวนัท ี25 สิงหาคม 2563 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัพฤหัสบดีที 8 ตุลาคม 2563 เวลา 

10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชนั 1 โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยบริษัทฯ จะ

เปิดให้ลงทะเบียนเพอืเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นตงัแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 

กรณีทีท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอนืเข้าร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครังนี โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 8 พร้อมแนบเอกสาร 

หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 5 

หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.airafactoring.co.th  

ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายสรสิทธิ สนุทรเกศ หรือ นายพูนศกัดิ เธียไพรัตน์ 

คนใดคนหนงึเพียงคนเดียวเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ ข้อมลูของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม

สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 3 ซึงแนบมากับหนงัสือเชิญประชุมในครังนี ทงันี ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ

มายงับริษัทฯ ภายในวนัท ี28 กันยายน 2563 โดยส่งมาที 

เลขานกุารบริษัท ไอร่า แฟคตอริง จํากดั (มหาชน) 

319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชนั 17 ถนนพญาไท  

แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ทงันี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทขอความร่วมมอืจากผู้

ถือหุ้นทกุท่านแม้จะไมใ่ช่ผู้ทอียูใ่นกลุม่เสียง พจิารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชมุแทนโดยใช้หนงัสือ

มอบฉันทะแบบ ข. ตามข้อแนะนําข้างต้น   หากทา่นมีความต้องการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง กรุณาปฏิบตัิตามข้อปฏิบตัใิน

การประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอืไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 

ตามสิงทีส่งมาด้วยลําดบัท ี9 

จึงขอเรียนเชญิท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทดีงักล่าวข้างต้น 

  ขอแสดงความนบัถือ 

โดยคําสงัคณะกรรมการ 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริง จาํกดั (มหาชน)  

      (นายอคัรวิทย์ สกุใส) 

  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 


