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ที่ AF- AGM 001/2565 
วนัท่ี  4 มีนาคม 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
 บรษิัท ไอรา่ แฟคตอริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 
2. แบบ 56-1 One report 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 
3. ขอ้มลูประวตัิผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
4. ขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะและนิยามกรรมการอิสระ 
5. ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
6. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ และหลกัฐานท่ีตอ้งน าส่งเพื่อลงทะเบียน  
7. คู่มือการใชง้านระบบประชมุอิเล็กทรอนิกสส์ าหรบัประชมุผูถื้อหุน้ ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 
8. การส่งค าถามล่วงหนา้เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
10. หลกัเกณฑก์ารแสดงความคิดเห็น / ส่งค าถาม /การออกเสียงลงคะแนน ในการประชมุผูถื้อหุน้ 

ดว้ยที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ไดม้ีมติใหเ้รยีกประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ในวันพหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  
บริษัทไดจ้ดัประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัพุธที่ 21 เมษายน 2564 ซึ่งไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบรอ้ยแลว้ รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่
ในเว็บไซตข์องบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นและแกไ้ขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมเป็นเวลา 1 เดือน หลังจากเปิดเผยบนหน้าเว็บไซตข์องบริษัทฯ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอแก้ไข
เพิ่มเติมเขา้มา 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
การบนัทึกรายงานการประชมุมคีวามถกูตอ้งครบถว้น จงึเห็นควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานการประชมุดงักล่าว 

การลงมติ  
วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรบัทราบ 
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วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามขอ้บังคับบริษัทที่
ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทตอ้งรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รับทราบในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ทกุปี บรษิัทฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏ
ในแบบ 56-1  One report ประจ าปี 2564 รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 2 หวัขอ้ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะทาง
การเงินและผลการด าเนินงาน 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานและรายงานอื่นๆ ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา 

การลงมติ  
วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรบัทราบ 

วาระที ่3  พิจารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สุด 31ธันวาคม 2564 
และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญช ี

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  
ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 40 ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้ง
จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณางบการเงินประจ าปี 2564  ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
จากบรษิัท บริษัท สานกังานอีวาย จ ากัด แลว้ รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 2 หวัขอ้   งบการเงิน ซึ่งสรุปสาระส าคญั
ของงบการเงิน ณ สิน้ปี 2564 และ 2563 ไดด้งันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
รายการ ปี 2564 ปี 2563 การเปลี่ยนแปลง 

 เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 

สินทรพัยร์วม           2,311,539          2,176,837               134,702  6% 

หนีสิ้นรวม           1,780,784          1,655,598               125,186  8% 

ส่วนของผูถื้อหุน้              530,755             521,239                   9,516  2% 

รายไดร้วม              197,832             209,921               (12,089) -6% 

ก าไรส าหรบัปี                49,516               42,713                   6,803  16% 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็                49,516               39,280                 10,237  26% 

ก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท/หุน้)                     0.03                    0.03                      0.00  16% 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  
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การลงมติ  
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล  
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 43 ก าหนดว่า บรษิัทฯ ตอ้ง
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสม
ยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน   โดยตอ้งน าเสนอต่อท่ีประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิ 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 49.52 ลา้นบาท จึงตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายในอตัรา   ไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิ เป็นเงินทัง้สิน้ 2.5 ลา้นบาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ
เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 2.5 ลา้นบาท  

การลงมติ  
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5  พิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายปันผลประจ าปี 2564 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล  
บรษิัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปีในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิภายหลงัหกัเงินส ารองต่าง ๆ  โดยการ
จ่ายเงนิปันผลดงักลา่วจะขึน้อยูก่บักระแสเงินสด และแผนการลงทนุ รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ  ในอนาคตของ
บริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบรษิัทฯ และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัทฯ 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิประจ าปีเท่ากบั 49.52 ลา้น
บาท และไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลด าเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2564และก าไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.025 รวมเป็น
เงนิทัง้สิน้ 40.00 ลา้นบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบรษิัทฯ แลว้ จึงเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณางดจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2564 
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ขอ้มลูการจ่ายปันผลประจ าปี 2564 เปรียบเทียบกบัปี 2562 และ2563 ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2564 
(น าเสนอ) 

ปี 2563 
ปี 2562 

ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) 49.52 42.71 42.15 
จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 1,600 1,600 1,600 
เงินปันผลจ่าย 
- เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 
- เงินปันผลประจ าปี 

 
0.025 

- 

 
0.021 

- 

 
0.025 

- 
จ านวนเงินปันผลจา่ย (ลา้นบาท) 40.00 33.60 40.00 
สดัส่วนการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 80.77 78.67 94.90 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  พิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล
จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 เนื่องจากบรษิัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ที่ 1 จากก าไรสทุธิของผลการด าเนินงาน 9 
เดือน และก าไรสะสม จ านวนรวมทัง้สิน้ 40.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 80.77 ของก าไรสทุธิ เมื่อวนัท่ี 8 ธันวาคม 2564 ซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ  

การลงมติ  
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6  พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระประจ าปี 2565 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 18 ก าหนดว่าในการประชุม
สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น และ
กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้

ในปี 2565 มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 4 คน ประกอบดว้ย 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายพนูศกัดิ์  เธียไพรตัน ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม กรรมการบรหิาร 

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
3. นางนงลกัษณ ์จนัทรสมบตัิ กรรมการ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามและ  

ประธานกรรมการสินเชื่อ  
4. นายอคัรวิทย ์ สกุใส กรรมการ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม กรรมการบรหิาร  

กรรมการสินเชื่อ และ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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ประวตัิและขอ้มลูกรรมการที่เสนอใหเ้ลือกตัง้ครัง้นี ้ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการ
คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบรษิัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียซึ่งเป็นกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ไดพ้ิจารณากลั่นกรอง อย่างรอบคอบ
ดว้ยความระมัดระวงั และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอใหท้ี่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้ 4 คน กลบัเขา้เป็น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผูม้ีคุณสมบตัิครบถว้น เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทั้งนี ้มีกรรมการที่ครบวาระจ านวน 1 ท่านจากทั้งหมด 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งมากกว่า 9 ปี 
คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า กรรมการอิสระท่านดงักล่าว แมว้่าการด ารงต าหน่งจะเกิน 9 ปี แต่ก็มิไดท้  าใหค้วาม
เป็นอิสระขาดหายไป ยงัคงสามารถใหค้วามเห็นและปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ที่เก่ียวขอ้งไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง รวมถึงมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ อนัเป็นประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัทฯ อีกทัง้ ยงัเป็นผูม้ีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ก า หนด 
คณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดยการด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งนัน้ ที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเห็นควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
 
การลงมติ  
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7  พิจารณาและอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565  และจ่ายบ าเหน็จกรรมการ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  
ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคับของบริษัทฯ ขอ้ 23 ก าหนดใหก้รรมการของ
บรษิัทฯ มีสทิธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติ  

เกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจาณา
ค่าตอบแทนบนพืน้ฐานหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆประกอบการพิจารณา เช่น บทบาทหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบ ผลการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท ผลประกอบการประจ าปี ขนาดธุรกิจ เศรษฐกิจของประเทศ รวมถึง
ขอ้มลูเปรียบเทียบอา้งอิงบรษิัทอื่นที่อยู่ในอตุสาหกรรมที่มีขนาดและลกัษณะธุรกิจเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั ตลอดจนผลส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  

ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  
- ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน คือ ค่าเบีย้ประชมุ และค่าบ าเหน็จกรรมการ  
- ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชนอ์ื่น - ไม่มี 
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ทั้งนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียง
พอท่ีจะจงูใจ และรกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว ้ จึงไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

รายละเอียดขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย
ล าดบัที่ 1 ในหวัขอ้ โครงสรา้งการก ากบัดแูลกิจการ  

ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2565 ในรูปของเบีย้ประชมุ และบ าเหน็จใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิัทฯ รายละเอียด
ดงันี ้

• ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ 

รายละเอียด 
ปี 2565 

(ปีทีเ่สนอ)  
ปี 2564 หมายเหต ุ

1. ค่าตอบแทนกรรมการ    
 คณะกรรมการบริษัท       
  - ประธานกรรมการบรษิัท 25,000 25,000 กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารไดร้บั

ค่าเบีย้ประชมุกึ่งหน่ึง   - กรรมการบรษิัท 15,000 15,000 
 คณะกรรมการตรวจสอบ        
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000  - 
  - กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000   
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       
  - ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  15,000 15,000 กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารไดร้บั

ค่าเบีย้ประชมุกึ่งหน่ึง   - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 10,000 
 คณะกรรมการบริหาร       
  - ประธานกรรมการบรหิาร 15,000 15,000 กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ   - กรรมการบรหิาร 10,000 10,000 
 คณะกรรมการสินเชื่อ       
  - ประธานกรรมการสินเชื่อ 15,000 15,000 กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ   - กรรมการสินเชื่อ 10,000 10,000 
2. ผลประโยชนอ์ื่น ไม่มี ไม่มี  

• ค่าบ าเหน็จกรรมการ  
เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาการจ่ายบ าเหน็จใหแ้ก่กรรมการบรษิัท ในวงเงินไม่เกิน 1.238 
ลา้นบาท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบรษิัทไดพ้จิารณาการจ่ายบ าเหน็จใหส้อดคลอ้ง
กบัผลการด าเนินงานปี 2564 แลว้ มีรายละเอียด ดงันี ้
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ค่าบ าเหน็จ 
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 

 (ปีทีเ่สนอ) 

ค่าบ าเหน็จ 
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 

หมายเหต ุ

1.238 ลา้นบาท 0.76 ลา้นบาท ค่าบ าเหน็จของปีที่เสนอเพิ่มขึน้ 0.48 
ลา้นบาทจากปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 63 

การค านวณค่าบ าเหน็จที่จ่ายใหแ้ก่กรรมการบรษิัท คิดตามสดัส่วนการเขา้ด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน 

การลงมติ      
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม 

วาระที ่8  พิจารณาและอนมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี  

ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล  
ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 37 (5) ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ทกุปี 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาคุณภาพ การใหบ้ริการ ความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน จ านวน
ผูส้อบบญัชีที่มีความรูแ้ละเพียงพอต่อการใหบ้รกิาร รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีแลว้ เห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 แต่งตัง้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ส  านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2565 โดยมีรายชื่อดงันี ้

รายชื่อผูส้อบบญัช ี
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต

เลขที่  
จ านวนปีที่เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้รษิัทในรอบ 7 ปี

ที่ผ่านมา  

นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ  5238 1 ปี : ปี 2564 และ / หรือ 

นางสาววิสสตุา จรยิธนากร  3853 1 ปี : ปี 2564 และ / หรือ 

นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ 5872 1 ปี : ปี 2564 และ / หรือ 

นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิรกิลุ  4807 1 ปี : ปี 2564 และ / หรือ 

นางสาวเกิดศิร ิกาญจนประกาศติ  6014 1 ปี : ปี 2564   

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ ใหบ้รษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากัดจดัหาผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด   เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 แทนได ้และก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2565 ดงันี ้                                                                                                                                      (หน่วย: บาท) 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 
การเปลี่ยนแปลง 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 
ค่าสอบบญัชี 1,060,000 1,010,000 50,000 4.95% 
ค่าบรกิารอืน่ ไม่มี ไม่มี - - 

รวม 1,060,000 1,010,000 - - 
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319 Chamchuri Square, 17  Floor, Phayathai Road Pathumwan Sub-District, Pathumwan District, Bangkok 10330 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 17 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
Tel. 0-2657-6222  Fax: 0-2657-6244, 0-2657-6245 

AIRA Factoring Public Company Limited 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ  ากดั (มหาชน) 
เลขที่บมจ. 0107547000141  

ทั้งนี ้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบัญชีกับบริษัท/ 
ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอสิระ  

การลงมติ  
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดรวบรวมรายชื่อผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 หรือ Record 
Date ในวนัที่ 8 มีนาคม 2565 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(e-AGM)  ในวนัพฤหสับดี ที่ 21 
เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยบรษิัทฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ตัง้แตว่นัศกุรท์ี่ 1 
เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ปรากฎตามรายละเอยีดการลงทะเบียน (e-Registration) ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7 

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงคจ์ะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 9 พรอ้มแนบเอกสาร หรือ
หลักฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 6 หรือ
สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือมอบฉนัทะไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิัทฯ www.airafactoring.co.th  

ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายสรสิทธ์ิ สนุทรเกศ หรือ นางญาใจ พฒันาสุขวสนัต ์คนใดคน
หนึง่เพียงคนเดียวเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุน้ได ้ขอ้มลูของกรรมการอิสระ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมา
ดว้ยล าดบัที่ 4 ซึ่งแนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ทัง้นี ้ขอความรว่มมือจากท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงับรษิัทฯ 
ภายในวนัท่ี 15 เมษายน 2565 โดยส่งมาที่ 

เลขานกุารบรษิัท ไอรา่ แฟคตอริง่ จ ากดั (มหาชน) 
319 อาคารจตัรุสัจามจรุี ชัน้ 17 ถนนพญาไท  
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสต์ามวนั และเวลา ดงักล่าวขา้งตน้ 

  ขอแสดงความนบัถือ 
โดยค าสั่งคณะกรรมการ 

บรษิัท ไอรา่ แฟคตอริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

 

      (นายอคัรวิทย ์สกุใส) 
  กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

http://www.airafactoring.co.th/

