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ที่ Aira 002/2555
วันที่ 2 เมษายน 2555
หนังสื อบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่1/2554
2. รายงานประจําปี 2554

3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ
4. ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับการประชุมผูถ้ ือหุน้
5. ข้อมูลกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
6. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข
7. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
8. แผนที่สถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ด้วยมติคณะกรรมการบริ ษทั ไอร่ า แฟคตอริ่ ง จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรี ยกวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555
ในวันพุธ ที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชดา 1 ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เลขานุการบริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2554 ซึ่ งประชุมเมื่อ
วันที่ 9 กันยายน 2554 โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ นอกจากได้จดั ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม ตามที่กฎหมาย
กําหนดแล้ว บริ ษทั ได้เผยแพร่ รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.airafactoring.co.th ด้วย เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้
รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่ งไม่ปรากฏว่ามีผใู้ ดคัดค้านหรื อขอ
แก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียด (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1) จึงเห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2554 ให้ที่
ประชุมรับรอง
ความเห็นกรรมการ
เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554
ดังกล่าว ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณารับรองในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555
การลงมติ
วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติ อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2554
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
บริ ษทั ฯได้จดั ทํารายงานคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับผลประกอบการของบริ ษทั ในรอบ
ปี 2554 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่ งแสดงผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2554 และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณา
แล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลประกอบการของบริ ษทั ในรอบปี 2554 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ดังปรากฏในรายงานประจําปี ที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 2)
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ความเห็นกรรมการ
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เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2554 และข้อมูลสําคัญอื่นให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีแล้ว
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แล้วเสร็ จ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 2) ซึ่ งตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบฯและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป จึงขอนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
กําหนด
ความเห็นกรรมการ
เห็ นควรเสนอที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น อนุ มตั ิงบดุลและบัญชี กาํ ไรขาดทุน สําหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่ งได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
การลงมติ
วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติ อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี 2554 และการจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานครึ่งปี หลัง 2554
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิประจํางวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็ นจํานวน 51.31 ล้านบาท
และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริ ษทั จึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 42. และบริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกําไรสุ ทธิภายหลังจากหักเงินสํารองต่างๆ ตามที่ได้กาํ หนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 42.
ดังนั้นบริ ษทั จึงได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุ น้ จํานวน 40,000,000 หุน้ ในอัตราหุ น้ ละ 1 บาท คิดเป็ นเงินจํานวน
40,000,000 บาท (สี่ สิบล้านบาทถ้วน)
นอกจากนี้ บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึ่งเป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามนัยของมาตรา
116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 43.
สําหรับการจ่ายเงินปันผลในปี ที่ผา่ นมา เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2554 บริ ษทั ได้มีมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2554 ให้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2554 ในอัตราหุน้ ละ 2 บาท โดยจ่ายจากกําไรสุ ทธิปี 2553 ในอัตรา 1.25 บาทต่อหุน้ และกําไร
สุ ทธิครึ่ งปี แรก 2554 ในอัตรา 0.75 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน 40 ล้านบาท
รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
1. กําไร ยังไม่ได้จดั สรร (บาท)
2. จํานวนหุ น้ (หุ น้ )
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ น้ (หุ น้ )
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (บาท)
5. สัดส่ วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)

ปี 2554 (ครึ่ งปี แรก)
20,735,000
20,000,000
0.75
15,000,000
72.34

ปี 2553
45,831,286
20,000,000
1.25
25,000,000
54.55
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ความเห็นกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรแสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร
กําไรประจําปี 2554 และการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานครึ่ งปี หลัง 2554 ดังนี้
1. เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริ ษทั ในอัตราร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ โดยในปี นี้จะข้อตั้ง
สํารองเต็มจํานวนเป็ นเงินทั้งสิ้ น 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)
2. เพื่อจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 1 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 40,000,000 บาท (สี่ สิบล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้การ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เฉพาะผูม้ ีสิทธิได้รับเงินปั นผลตามข้อบังคับของบริ ษทั ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2555 และให้รายงานรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ ในวันที่ 27 เมษายน 2555 และกําหนดจ่ายเงิน
ปั นผลวันที่ 9 พฤษภาคม 2555
การลงมติ
วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติ อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2555
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่20) กําหนดให้
บริ ษทั จัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียน ไม่
จําเป็ นต้องเปลี่ยนบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีแห่ งใหม่ บริ ษทั สามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายอื่น ๆ ในสํานักงานตรวจสอบบัญชีน้ นั แทน
ผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นควรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ดังน◌◌ี ้ นางสาวรุ ้งนภา
เลิศสุ วรรณกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3516 หรื อ นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3182 หรื อ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรื อ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972
แห่ งบริ ษทั สํานักงาน เอิ นส์ ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ประจําปี 2555 อี ก 1 ปี โดยผูส้ อบบัญ ชี จากบริ ษ ทั
สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ได้ปฏิบตั ิงานให้กบั บริ ษทั ในปี 2554 ซึ่ งมีผลการปฏิบตั ิงานที่ ดีเป็ นที่น่าพอใจ และบุคคลทั้ง
4 คน มีคุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีในปี 2555 เป็ นจํานวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าบริ การอื่นๆ
นั้น เป็ นราคาค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เท่ากับปี ก่อน โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีที่ผา่ นมาของบริ ษทั ดังนี้
ปี 2554 บริ ษทั ได้จ่ายค่าธรรมเนี ยมสอบบัญชี เป็ นจํานวนเงิน
800,000 บาท และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ปี 2553 บริ ษทั ได้จ่ายค่าธรรมเนียมสอบบัญชี เป็ นจํานวนเงิน
844,600 บาท และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ความเห็นกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการ
สอบบัญชี ประจําปี 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
การลงมติ
วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติ อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2555
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2555 ครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนฯ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่าปัจจัยที่ใช้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ การเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับ
บริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิหน้าที่
ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั้งผลการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย(IOD) แล้ว
ปรากฎว่า ค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยโดยรวมใกล้เคียงค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2555 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 2.75 ล้านบาท ดังนี้
1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จ่ายให้แก่กรรมการบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุม โดยให้ได้รับเบี้ยการประชุมในอัตรา ดังนี้
1.1 ประธานคณะกรรมการ
ได้รับในอัตรา 25,000.00
บาท /ครั้ง
1.2 กรรมการ
ได้รับในอัตรา 15,000.00
บาท /ครั้ง
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ หาร จ่ายให้แก่กรรมการบริ หารที่เข้าร่ วมประชุม โดยให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา ดังนี้
2.1 ประธานคณะกรรมการบริ หาร ได้รับในอัตรา 15,000.00
บาท /ครั้ง
2.2 กรรมการบริ หาร
ได้รับในอัตรา 10,000.00
บาท /ครั้ง
3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายให้แก่กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่ วมประชุม ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา ดังนี้
3.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับในอัตรา 25,000.00
บาท /ครั้ง
3.2 กรรมการตรวจสอบ
ได้รับในอัตรา 15,000.00
บาท /ครั้ง
4. เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จ่ายให้แก่กรรมการสรรหาฯ ที่เข้าร่ วมการประชุม โดยให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา
ดังนี้
2.1 ประธานคณะกรรมการสรรหา
2.2 กรรมการสรรหา

ได้รับในอัตรา
ได้รับในอัตรา

15,000.00
10,000.00

บาท /ครั้ง
บาท /ครั้ง

5. ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึ กษาคณะกรมการสิ นเชื่อ ด้วยหนึ่ งในกรรมการของบริ ษทั (นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ) ได้เป็ นที่
ปรึ กษาคณะกรรมการสิ นเชื่อ เห็นควรให้ได้รับเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าร่ วมประชุม ในอัตรา 5,000 บาท/ครั้ง และให้ถือเงินดังกล่าว
นับรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมตั ิในครั้งนี้ดว้ ย
6. ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับกรรมการ เมื่อรวมกับเบี้ยประชุมทั้งหมดตามข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 3. ข้อ 4 และ ข้อ 5 แล้วเป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน 2,750,000.00 บาท
ความเห็นกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการ
บริ ษทั เสนอ
การลงมติ
วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติ อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18.ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน
หนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้
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สําหรับในปี นี้ มีกรรมการบริ ษทั ที่ครบวาระออกจากตําแหน่งจํานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายชัชวาล พรรณลาภ
ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษทั และเป็ นกรรมการอิสระ
2. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
ดํารงตําแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
3. นางจันทิมา สิ ริแสงทักษิณ
ดํารงตําแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษ ัท ได้เ ปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมเข้า รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการ
ตามกระบวนการสรรหาเป็ นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่ งปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี
2554 (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3 ) โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็ น
รายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตั ิงาน
ในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่ งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุ นงานของคณะกรรมการบริ ษทั ก่อให้เกิด
ประโยชน์กบั บริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี และกรรมการทั้ง 3 คน ไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรื อปลด
ออก เพราะมีความผิดทุจริ ตในหน้าที่ ไม่เคยได้รับโทษจําคุก หรื อมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริ ต และไม่ได้ประกอบ
กิจการใด ๆ หรื อถือหุ น้ ในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดําเนินงานของบริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 คน ได้รับ
การพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ
แล้วเห็นว่า นายชัชวาล พรรณลาภ นางลดาวัลย์ ธนะธนิต และนางจันทิมา สิ ริแสงทักษิณ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั สามารถ
ที่จะช่วยพัฒนาบริ ษทั ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏอยูใ่ นสิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3 ส่ วนคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิ ยามกรรมการอิสระ) ของบริ ษทั ฯ มีรายละเอียด
เที ย บเท่ า กับ หลักเกณฑ์ที่ ค ณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ น กําหนด (โปรดดูร ายละเอี ยดของคุ ณ สมบัติข องกรรมการอิ ส ระ
(นิ ยามกรรมการอิสระ) ของบริ ษทั ฯ ในรายงานประจําปี 2553 ในหัวข้อ “โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ” ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 2)
ความเห็นกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เสนอ
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
วาระนี้กาํ หนดไว้เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถามข้อสงสัย และ/หรื อเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ช้ ีแจงข้อซักถามหรื อข้อ
สงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการนําเสนอเรื่ องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้
จึ งขอเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่ วมการ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั (ตามรายชื่อกรรมการอิสระของบริ ษทั ที่
ระบุ ไว้ในคําชี้ แจงวิธีการมอบฉันทะ) เป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มแทนได้โดยการกรอกข้อความและลงลายมื อชื่ อใน
หนังสื อมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่ งหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการบริ ษทั ก่อนเริ่ มการประชุม
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บริ ษทั ได้กาํ หนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2555 ในวันที่ 9 มีนาคม 2555 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุน้ ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 นี้ หากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงแทนในการประชุม
ครั้งนี้ หรื อหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ ง ตามรายชื่อปรากฏด้านล่าง โปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข) ที่แนบมา ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 6 ให้เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนแทนท่านได้ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการบริ ษทั ฯที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2555 (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 5) และกรุ ณาส่ งหนังสื อมอบฉันทะฉบับจริ งพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณี ย ์ ตามชื่อที่อยูข่ อง
บริ ษทั จ่าหน้าถึงเลขานุการบริ ษทั ภายในวันพุธ ที่ 11 เมษายน 2555 จักขอบคุณยิง่

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ไอร่ า แฟคตอริ่ ง จํากัด (มหาชน)
(นายวิวฒั น์ คงคาสัย)
กรรมการผูจ้ ดั การ

รายชื่อกรรมการที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ ประกอบด้วย :
1. นายสุ วฒั น์ เหล่าภราดรชัย กรรมการอิสระ
2. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ กรรมการอิสระ
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