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ที่ AF-CS 009/2564 
วนัท่ี  4 มีนาคม 2564 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น  
 บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 
2. ข้อมลูประวตัิผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  
3. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะและนิยามกรรมการอิสระ 
4. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทีเ่ก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ และหลกัฐานท่ีต้องน าสง่เพื่อลงทะเบียน  
6. คู่มือการใช้งานระบบประชมุอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับประชมุผู้ ถือหุ้น ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 
7.    การส่งค าถามล่วงหน้าเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญ         
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวนัพธุที ่21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ 
ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  
บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏใน

รายงานประจ าปี 2563 รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1 หวัข้อค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผล
การด าเนินงาน 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2564 รับทราบผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563   
การลงมติ  
วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนนเสียง เนือ่งจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  
ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 40 ก าหนดให้

บริษัทฯ ต้องจดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินประจ าปี 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี           
รับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด แล้ว รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 หัวข้อ      
งบการเงนิ ซึง่สรุปสาระส าคญัของงบการเงิน ณ สิน้ปี 2563 และ 2562 ได้ดงันี ้
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(หน่วย: พนับาท) 
รายการ ปี 2563 ปี 2562 การเปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพย์รวม                2,176,837                   2,556,465                      (379,628) -14.85% 

หนีสิ้นรวม                1,655,598                   2,028,086                      (372,488) -18.37% 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น                    521,239                       528,379                           (7,140) -1.35% 

รายได้รวม                    209,921                       230,570                        (20,649) -8.96% 

ก าไรส าหรับปี                      42,713                         42,159                                554  1.31% 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ                      39,280                         42,159                           (2,879) -6.83% 

ก าไรสทุธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)                      0.0267                         0.0263                          0.0004  1.52% 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติ           

งบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
การลงมติ  
วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผล 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 43 ก าหนดว่า 

บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 42.71 ล้านบาท จึงต้องจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายในอตัราไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ เป็นเงินทัง้สิน้ 2.20 ล้านบาท 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิภายหลงัหกั
เงินส ารองต่าง ๆ โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะต้องไมเ่กินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษทัฯ 
และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิประจ าปีเท่ากับ 
42.71 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลด าเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2563 โดยจ่ายจากก าไรสุทธิจ านวน 
24.60 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.0154 และจ่ายจากก าไรสะสมจ านวน 9.00 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.0056 รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 33.60 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณางดจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 
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ข้อมลูการจ่ายปันผลปี 2563 เปรียบเทียบกบัปี 2562 ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 
ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท) 42.71 42.16 
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 

-  เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น) 
    - จ่ายจากก าไรสทุธิ 
    - จ่ายจากก าไรสะสม 
-  เงินปันผลประจ าปี (บาท:หุ้น) 

0.021 
0.021 
0.0154 
0.0056 

- 

0.025 
0.025 
0.0175 
0.0075 

- 
จ านวนหุ้นที่เรียกช าระแล้ว (ล้านหุ้น) 1,600.00 1,600.00 
รวมเงินปันผลทีจ่่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 33.60 40.00 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติการ

จดัสรรก าไรสทุธิเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 ดงันี ้
1. จัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ เป็นเงินทัง้สิน้ 

2.20 ล้านบาท 
2. งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลด าเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2563 ใน

อตัราหุ้นละ 0.021 บาท เป็นเงิน 33.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.67 ของก าไรสทุธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปัน
ผลของบริษัทฯ แล้ว 

การลงมติ  
วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  
ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (5) ซึ่ง

ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี 
ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณภาพ การให้บริการ ความเป็นอิสระในการ

ปฏิบตัิงาน จ านวนผู้สอบบญัชีที่มีความรู้และเพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
แล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 แต่งตัง้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 โดยมี
รายชื่อดงันี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญช ี

รับอนุญาตเลขที่ 
ปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง 
งบการเงนิของบริษัทฯ 

1. นางพนูนารถ เผ่าเจริญ 5238 - 
2. นางสาววิสสตุา จริยธนากร 3853 - 
3. นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ 5872 - 
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รายชื่อผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญช ี

รับอนุญาตเลขที่ 
ปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง 
งบการเงนิของบริษัทฯ 

4. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ 4807 - 
5. นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต 6014 - 

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด   จดัหา
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด   เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 แทนได้ และ
ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563  
 

การเปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 

ค่าสอบบญัชี 1,010,000 1,010,000 - - 
ค่าบริการอืน่ ไม่มี ไม่มี - - 

รวม 1,010,000 1,010,000 - - 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบญัชีกับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นอิสระ นอกจากนีก้ารเปล่ียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทในกลุ่มและตามแผนการ
ควบคมุค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยคณุภาพและมาตรฐานการให้บริการของผู้สอบบญัชีรายใหม่ไม่แตกต่างจากรายเดิม 

การลงมติ  
วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระประจ าปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดว่าใน

การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนัน้ และกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

ในปี 2564 มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
1. นายสรสิทธ์ิ สนุทรเกศ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2. นางลดาวลัย์ ธนะธนิต กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
3. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ  
ประวตัิและข้อมลูกรรมการทีเ่สนอให้เลือกตัง้ครัง้นี ้ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 

ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 
ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลเพือ่เข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด 
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ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้พิจารณากลัน่กรอง 

อย่างรอบคอบด้วยความระมดัระวงั และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็น
ควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้ 3 
คน กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดงักล่าวเป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการตามตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่เก่ียวข้อง ส าหรับต าแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี
คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติตามนิยามของ
กรรมการอิสระท่ีก าหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

การลงมติ  
วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และจ่ายบ าเหน็จกรรมการ 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  
ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ก าหนดให้

กรรมการของบริษัทฯ มีสทิธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนตามหลกัการ

ก ากับดูแลกิจการท่ีดี ร่วมกับผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
เหตผุลทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงข้อมลูเปรียบเทียบอ้างอิงบริษัทอืน่ทีอ่ยู่ในอตุสาหกรรม ขนาด ลกัษณะธุรกิจเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกัน และผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ค่าเบีย้ประชุม และค่าบ าเหน็จกรรมการ ซึ่งการพิจารณาค่าตอบแทนดงักล่าวควร
อยู่ในระดบัที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ทัง้นี ้รายละเอียดขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 หัวข้อการก ากับดูแล
กิจการ  

ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ในรูปของเบีย้ประชุม และบ าเหน็จให้แก่
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ รายละเอียดดงันี ้

• ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ 

รายละเอียด 
ปี 2564 

(ปีที่เสนอ)  
ปี 2563 หมายเหต ุ

1. ค่าตอบแทนกรรมการ    
 คณะกรรมการบริษัท       
  - ประธานกรรมการบริษัท 25,000 25,000 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารได้รับ

ค่าเบีย้ประชมุกึ่งหน่ึง   - กรรมการบริษัท 15,000 15,000 
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รายละเอียด 
ปี 2564 

(ปีที่เสนอ)  
ปี 2563 หมายเหต ุ

 คณะกรรมการตรวจสอบ        
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000  - 
  - กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000   
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       
  - ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  15,000 15,000 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารได้รับ

ค่าเบีย้ประชมุกึ่งหน่ึง   - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 10,000 
 คณะกรรมการบริหาร       
  - ประธานกรรมการบริหาร 15,000 15,000 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

ไม่ได้รับค่าเบีย้ประชมุ   - กรรมการบริหาร 10,000 10,000 
 คณะกรรมการสินเชื่อ       
  - ประธานกรรมการสินเชื่อ 15,000 15,000 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

ไม่ได้รับค่าเบีย้ประชมุ   - กรรมการสินเชื่อ 10,000 10,000 
2. ผลประโยชน์อื่น ไม่มี ไม่มี  

• ค่าบ าเหน็จกรรมการ  
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2564 พิจารณาการจ่ายบ าเหน็จให้แก่กรรมการบริษัท ใน

วงเงินไม่เกิน 0.76 ล้านบาท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการจ่าย
บ าเหน็จให้สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานปี 2563 แล้ว มีรายละเอียด ดงันี ้

ค่าบ าเหน็จ 
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 

 (ปีที่เสนอ) 

ค่าบ าเหน็จ 
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 

หมายเหต ุ

0.76 ล้านบาท 1.05 ล้านบาท ค่าบ าเหน็จของปีที่เสนอลดลง  0.26 
ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็น
ร้อยละ 25 

โดยการค านวณค่าบ าเหน็จที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทให้คิดตามสดัส่วนการเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน 

การลงมติ      
วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
เนื่องด้วย บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น บริษัทใหญ่ โดยถือหุ้นสามัญเกินกว่าร้อยละ 50 ของ

สิทธิออกเสียงในบริษัท (ตามนิยามของข้อบังคับบริษัท) ได้มีการแก้ไขข้อบังคับ หมวดที่ 7 เร่ือง การก ากับดูแลและบริหาร
จดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่ง บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทย่อย จึงมีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการข้อบงัคบัของบริษัทใหญ่ โดยแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท หมวดที่ 9 การบริหาร
จดัการเพื่อปฏิบตัิตามนโยบายการควบคมุด้านการบริหารของบริษัทใหญ่ ข้อ 48 (2)(ข)(ค) ดงันี ้
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ข้อ ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่แก้ไขใหม่ 
48 เพื่อปฏิบัติตามนโยบายควบคุมดูแลการจดัการของ

บริษัทใหญ่ ให้กรณีดังต่อไปนีต้้องได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
ของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่จะได้รับการอนมุตัิจากที่
ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัท 
(แล้วแต่กรณี) 

  (1)   ..................... 
  (2) เร่ืองที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือ

หุ้นของบริษัทใหญ่ ก่อนบริษัทเข้าท ารายการ 
        (ก)    ..................... 

 (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้ นเพิ่มทุนของ
บริษัท และการจัดสรรหุ้น รวมทัง้การลดทุนจด
ทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู้ ถือหุ้นอนัจะเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นทัง้
ทางตรงและทางอ้อมของบริษัทใหญ่ ในบริษัท
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนช าระแล้วของบริษัท หรือเป็นผลให้สัดส่วน
การถือหุ้ นของบริษั ทใหญ่  ทั ง้ทางตรงและ
ทางอ้อมในบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือ
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทนุช าระแล้วของบริษัท 
(ค) การด าเนินการอื่นใดอนัจะเป็นผลให้สดัส่วน
การถือหุ้ นของบริษัทใหญ่  ทั ง้ทางตรงและ
ทางอ้อมในบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกิน
กว่าร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้วของบริษัท หรือ
เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ทัง้
ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ 
ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนช าระแล้ว
ของบริษัทในการเข้าท ารายการอื่นใด ที่มิใช่
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 

เพื่อปฏิบตัิตามนโยบายควบคมุดูแลการจดัการของบริษัท
ใหญ่ ให้กรณี ดังต่อไปนี ต้้องได้ รับการอนุมัติจากที่ ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัท
ใหญ่  (แล้วแต่กรณี ) ก่อนที่จะได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการ หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) 

  (1)   ..................... 
  (2) เร่ืองที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น

ของบริษัทใหญ่ ก่อนบริษัทเข้าท ารายการ 
        (ก)    ..................... 

 (ข)  การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 
และการจัดสรรหุ้น รวมทัง้การลดทุนจดทะเบียนซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นอัน
จะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้ นทั ง้ทางตรงและ
ทางอ้อมของบริษัทใหญ่ในบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ 
ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้วของบริษัท
หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ทัง้
ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ 
ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนช าระแล้วของ
บริษัทโดยน าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศของ
คณ ะกรรมการก ากับตลาดทุน  และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบงัคบั
ใช้โดยอนโุลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาด
ของรายการที่บริษัทเข้าท ารายการเปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษัทใหญ่ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ
พิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 
(ค) การด าเนินการอื่นใดอนัจะเป็นผลให้สดัส่วนการ
ถือหุ้ นของบริษัทใหญ่ทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
บริษัทไม่ว่าในทอดใดๆลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
ทนุช าระแล้วของบริษัทหรือเป็นผลให้สดัส่วนการถือ
หุ้นของบริษัทใหญ่ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบริษัท
ไม่ว่าในทอดใดๆลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ทนุช าระแล้วของบริษัทในการเข้าท ารายการอื่นใดที่
มิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท โดยน าหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ
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ข้อ ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่แก้ไขใหม่ 
ตลาดทุน  และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือ 
จ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม ทัง้นี ้
ต้องเป็นกรณีที่ เมื่อค านวณขนาดของรายการที่
บริษัทเข้าท ารายการเปรียบเทียบกับขนาดของ
บริษัทใหญ่ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณา
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิให้แก้ไข

เพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น 

การลงมต ิ     
วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดรวบรวมรายชื่อผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
หรือ Record Date ในวนัที่ 9 มีนาคม 2564 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (e-AGM)ในวนัพธุที ่
21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าตัง้แต่วนั
พฤหสับดทีี ่1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ปรากฎตามรายละเอยีดการลงทะเบยีน (e-Registration) ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 6 

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 พร้อมแนบเอกสาร 
หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 5 
หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.airafactoring.co.th  

ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นางญาใจ พฒันาสขุวสนัต์ หรือ นายพูนศกัดิ์ เธียไพ
รัตน์ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ ข้อมูลของกรรมการอิสระ 
ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3 ซึ่งแนบมากบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนงัสือ
มอบฉนัทะมายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 16 เมษายน 2564 โดยส่งมาที่ 

เลขานกุารบริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 17 ถนนพญาไท  
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 

http://www.airafactoring.co.th/
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จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามวนั และเวลา ดงักลา่วข้างต้น 

  ขอแสดงความนบัถือ 
โดยค าสัง่คณะกรรมการ 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)  
 

      (นายอคัรวิทย์ สกุใส) 
  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


