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ที่ AF-IR 004/2562
วันที่ 22 มีนาคม 2562
เรื่อง

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
รายงานประจาปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
ข้ อมูลประวัติผ้ ทู ี่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ
ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ
ข้ อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คาชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
การส่งคาถามล่วงหน้ าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้ ว ยที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ไอร่ า แฟคตอริ่ ง จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ได้ มีม ติ ใ ห้ เรี ยกประชุม สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องบุษบา ชั ้น 1 โรงแรมแมนดาริ น ถนนพระราม
4 เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 แผนที่ป รากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถอื หุ้นประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณา
รายงานการประชุม แล้ ว เห็ น ว่า ถูกต้ องตามมติ ข องที่ป ระชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้ นประจ าปี 2561 ทั ้งนี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ จัดส่ง ให้ ตลาด
หลักทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วัน ประชุม ตามที่ กฎหมายกาหนดแล้ ว พร้ อ มทัง้ เผยแพร่ ทางเว็ บไซต์ ของ
บริ ษัท ฯ (www.airafactoring.co.th) เพื่ อ ให้ ผ้ ูถือหุ้น ได้ รับ ทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้ องได้
ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึง่ ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ใู ดคัดค้ านหรือขอแก้ ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดตามสิง่ ที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2561 ซึ่ง คณะกรรมการเห็น ว่าได้ มี การบัน ทึกรายงานไว้ อย่ างถูกต้ อ งแล้ ว ให้ ที่ป ระชุม สามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2562 รับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2 รั บทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษั ทฯ ได้ สรุ ป ผลการดาเนิ นงานที่ ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึ ้นในรอบปี 2561 ซึ่ง ปรากฏใน
รายงานประจาปี 2561 รายละเอียดตามสิง่ ที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2 หัวข้ อคาอธิ บายและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและผล
การดาเนินงาน
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 รับทราบผลการดาเนินงานของ
บริษัทประจาปี 2561
การลงมติ
วาระนี ้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 40. กาหนดให้
บริ ษั ทฯ ต้ องจัด ทางบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนสาหรับ รอบระยะเวลาบัญชีป ระจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธัน วาคม
2561 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจ ารณางบการเงินประจาปี 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญ าตจากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด แล้ ว รายละเอียดตามสิ่ง ที่ส่งมาด้ ว ยลาดับ ที่ 2 หัวข้ อ
งบการเงิน ซึง่ สรุปสาระสาคัญของงบการเงิน ณ สิ ้นปี 2561 และ 2560 ได้ ดงั นี ้
(หน่วย: พันบาท)
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

ปี 2561
2,502,619
1,976,399
526,220
230,830
48,922
48,922
0.0306

ปี 2560
2,779,878
2,234,581
545,297
220,929
53,270
57,035
0.0333

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ร้ อยละ

(277,259)
(258,182)
(19,077)
9,901
(4,348)
(8,113)
(0.0027)

-9.97%
-11.55%
-3.50%
4.48%
-8.16%
-14.22%
-8.11%

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ วเห็ นควรเสนอให้ ที่ป ระชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 พิจ ารณาอนุมัติ งบการเงิ น
ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ได้ ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจดั สรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 43. กาหนดว่า
บริ ษั ท ฯ ต้ อ งจัดสรรกาไรสุท ธิ ป ระจ าปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ น ทุน สารองไม่ น้ อยกว่า ร้ อ ยละห้ า (5) ของกาไรสุทธิ ป ระจาปี หักด้ ว ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ 48.92 ล้ านบาท จึงต้ องจัดสรรกาไรสุท ธิ เพื่อเป็ นทุน สารองตามกฎหมายในอัตรา
ร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ เป็ นเงินทั ้งสิ ้น 2.45 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิภายหลังหัก
เงินสารองต่าง ๆ โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึน้ อยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจาเป็ นและความ
เหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องไม่เกินกาไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัท ฯ
และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทฯ
จากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิประจาปี เท่ากับ
48.92 ล้ านบาท และได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลดาเนินงาน 9 เดือน โดยจากจากกาไรสุทธิ จานวน 32.00 ล้ านบาท
และจ่ายจากกาไรสะสมจานวน 16.00 ล้ า นบาท รวมเป็ น เงินทัง้ สิ ้น 48.00 ล้ านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท หรื อคิ ดเป็ น
ร้ อ ยละ 65.41 ของกาไรสุทธิ ซึ่งเป็ น ไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของบริ ษัท ฯ แล้ ว จึงเห็น ควรน าเสนอต่ อที่ป ระชุม สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาไม่จ่ายปั นผลประจาปี 2561
ข้ อมูลการจ่ายปั นผลปี 2561 และปี 2560 ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2560
กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้ านบาท)
48.92
53.27
รวมเงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)
0.03
0.0275
- เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)
0.03
0.015
- เงินปั นผลประจาปี (บาท:หุ้น)
0.0125
จานวนหุ้นที่เรียกชาระแล้ ว (ล้ านหุ้น)
1,600.00
1,600.00
รวมเงินปั นผลที่จ่ายทั ้งสิ ้น (ล้ านบาท)
48.00
44.00
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไร
สุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการไม่จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 ดังนี ้
1. จัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายในอัตราร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ เป็ นเงินทั ้งสิ ้น 2.45 ล้ านบาท
2. ไม่ จ่ายเงินปั น ผลประจาปี 2561 เนื่อ งจากได้ มี การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลดาเนิ นงาน 9 เดือ น ใน
อัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็ นเงิน 48.00 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 65.41 ของกาไรสุทธิ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผล
ของบริษัทฯ แล้ ว
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญั ติบริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้ อ บังคับ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 37 (5) ซึ่ง
กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาคุณ ภาพ การให้ บ ริ การ ความเป็ น อิ สระในการ
ปฏิ บัติงาน จานวนผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ และเพียงพอต่อการให้ บริ การแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2562 แต่ ง ตัง้ บริ ษั ท ดี ล อยท์ ทู้ช โธมั ท สุ ไชยยศ สอบบั ญ ชี จ ากัด ซึ่ง มี คุ ณ สมบั ติตามที่ ส านักงานคณะกรรมการกากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2562 โดยมีรายชื่อดังนี ้
ผู้สอบบัญชี
ปี ที่ลงลายมือชื่อรั บรอง
รายชื่อผู้สอบบัญชี
รั บอนุ ญาตเลขที่
งบการเงินของบริ ษัทฯ
1. นายวั ภ วิไ วรวิ ย์
6797
ปี 2561 (1 ปี )
2. นายชวา า ยนประ สริฐกิ
4301
3. ดร. สุวั ชัย ฆะอานวยชัย
6638
4. นางนิสากร รง ณ
5035
ในกรณ ผู้สอ ญ
ั ชรั อนุญาตดังก า่ ว ้ างต้ นไ ่สา ารถปฏิ ตั ิงานได้ ให้ ริ ษั ด อย ์ ้ ชู โธ ั สุ ไชยยศ สอ
ัญ ช ากัด ัดหาผู้สอ ัญชรั อนุญาตอืน อง ริ ษั ด อย ์ ้ ูช โธ ั สุ ไชยยศ สอ ัญช ากัด ป็ นผู้สอ ัญช อง
ริษั ฯ ประ าป 2562 แ นได้ แ ะกาหนดค่าสอ ญ
ั ชประ าป 2562 ดังน ้
(หน่วย: า )
ล่ ย ล
่ บบ
2562 ( ่
)
2561
่ ิ ึ (ลดล )
้ ยละ
ค่าสอ ญ
ั ช
930,000
900,000
30,000
3.33
ค่า ริการอืน
930,000
900,000
30,000
3.33
ั ้งน ้ ผู้สอ ัญช อง ริษั ด อย ์ ้ ูช โธ ั สุ ไชยยศ สอ ัญช ากัด ไ ่ ควา สั พันธ์ แ ะ/หรือ ส่วนได้ สย
ระหว่างผู้ส อ ัญช กั ริ ษั / ริ ษั ย่ อ ย/ผู้ ริ ห าร/ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้ กยว ้ อ งกั ุคค ดัง ก ่าวใน ักษณะ ะ
ผ กระ ต่อการปฏิ ตั ิหน้ า อย่าง ป็ นอิสระ แ ะ ป็ นผู้สอ ญ
ั ชราย ดยวกันกั ริษั ใน ครื อ
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 และจ่ ายบาเหน็จกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษั ทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 23. กาหนดให้
กรรมการของบริษัทฯ มีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้ าที่กาหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาค่าตอบแทนตามหลักการ
กากับดูแลกิจการทีี่ดี ร่วมกับผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิ บั ติหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
เหตุผลทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงข้ อมูลเปรียบเทียบอ้ างอิงบริ ษัทอื่ นที่อยู่ในอุตสาหกรรม ขนาด ลักษณะธุรกิจเดียวกัน
หรื อใกล้ เคี ยงกัน และผลสารวจค่ าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) โดยกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ ค่าเบี ้ยประชุม และค่าบาเหน็จกรรมการ ทั ้งนี ้ การพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว
ควรอยู่ระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ทั ้งนี ้ รายละเอียดขอบเขตหน้ าที่และความ
รับผิ ด ชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อ ยต่า ง ๆ ปรากฏตามสิ่งที่ ส่ง มาด้ ว ยลาดับ ที่ 2 หัวข้ อ การกากับดูแ ล
กิจการ
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ในรู ปของเบี ้ยประชุมให้ แก่คณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เท่ากับปี 2561 รายละเอียดดังนี ้
รายละเอียด
คณะกรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หาร
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการบริหาร
คณะกรรมการสินเชื่อ
- ประธานกรรมการสินเชื่อ
- กรรมการสินเชื่อ

ค่ าเบีย้ ประชุม (บาทต่ อคน)
ปี 2562
ปี 2561
(ปี ที่เสนอ)

หมายเหตุ

25,000
15,000

25,000
15,000

25,000
15,000

25,000
15,000

15,000
10,000

15,000
10,000

กรรมการที่เป็ นผู้บริหารได้ รับ
ค่าเบี ้ยประชุมกึง่ หนึ่ง

15,000
10,000

15,000
10,000

กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
ไม่ได้ รับค่าเบี ้ยประชุม

15,000
10,000

15,000
10,000

กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
ไม่ได้ รับค่าเบี ้ยประชุม

กรรมการที่เป็ นผู้บริหารได้ รับ
ค่าเบี ้ยประชุมกึง่ หนึ่ง
-

และเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2562 พิ จ ารณาจ่ า ยบ าเหน็ จ ให้ แ ก่ กรรมการบริ ษั ท
สาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 1.25 ล้ านบาท ดังนี ้
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ค่ าบาเหน็ จ
สาหรั บผลการดาเนินงานปี 2561
(ปี ที่เสนอ)
1.25 ล้ านบาท

หมายเหตุ

ลดลง 0.25 ล้ านบาทจากปี ก่อน
หรือคิดเป็ นร้ อยละ 16.67
โดยการคานวณค่าบาเหน็จที่จ่ายให้ แก่กรรมการบริษัทให้ คิดตามสัดส่วนการเข้ าดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาวงเงินค่าบาเหน็จ
กรรมการส าหรั บ ผลการดาเนิ น งานในปี 2562 ในอัต ราเดี ย วกั น โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาจัดสรรต่อไป ทั ้งนี ้ ขึ ้นอยู่กบั ผลประกอบการของบริษัทฯ
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ออกตามวาระประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 18. กาหนดให้ ใน
การประชุม สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการใน
ขณะนั ้น และกรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้
ในป 2562 กรร การ ต้ องออกตา วาระ านวน 4 คน ประกอ ด้ วย
1. นายพูนศักดิ์ ธยไพรัตน์
กรร การอิสระ
2. นางน นิ งา ศรษฐ าศ
กรร การ
3. นางนง กั ษณ์ นั รส ตั ิ กรร การ
4. นายอัครวิ ย์ สุกใส
กรร การ ป็ นผู้ ริหาร
ประวัติและข้ อมูลกรรมการที่เสนอให้ เลือกตั ้งครั ้งนี ้ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี 2562 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ น กรรมการบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเป็ นการล่วงหน้ าตั ้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียซึง่ เป็ นกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ ได้ พิจารณากลัน่ กรอง
และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 พิจารณาอนุมัติเลือกตั ้งกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระทั ้ง 4 คน กลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ และไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามแต่งตั ้งให้ เป็ น กรรมการตามตามพระราชบัญญัติบ ริษั ท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง สาหรับตาแหน่งกรรมการอิสระที่มีวาระการดารงตาแหน่งเกิน 9 ปี คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า
ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ กับบริษัท ฯ รวมถึงมีคุณสมบัติตามนิยามของ
กรรมการอิสระที่กาหนด และสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
คณะกรรมการบริษัทได้ กาหนดรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
หรือ Record Date ในวันที่ 12 มีนาคม 2562
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา
10.00 น. ณ ห้ องบุษบา ชั ้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียน
เพื่อเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั ้งแต่เวลา 9.00 น. เป็ นต้ นไป
ในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองได้ และประสงค์ จะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุม ครัง้ นี ้ โปรดใช้ ห นัง สือ มอบฉัน ทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ ส่งมาด้ ว ยลาดับ ที่ 9 พร้ อ มแนบ
เอกสาร หรือ หลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือ หุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 6 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.airafactoring.co.th
ผู้ถื อ หุ้น สามารถมอบฉัน ทะให้ กรรมการอิ สระของบริ ษั ท ฯ คื อ นางญาใจ พัฒ นาสุข วสัน ต์ หรื อ นายพูน ศัก ดิ์
เธียไพรัตน์ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ ข้ อมูลของกรรมการอิสระ
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ทั ้งนี ้ ขอความร่ วมมื อจากท่านโปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562 โดยส่งมาที่
เลขานุการบริษัท บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั ้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
ขอแสดงความนับถือ
โดยคาสัง่ คณะกรรมการ
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
(นายอัครวิทย์ สุกใส)
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

-7-

