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ที่ AIL075/63
วันที่ 6 มีนาคม 2563
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
2. รายงานประจาปี 2562
3. สาเนางบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
5. แผนที่สงั เขปแสดงที่ตงสถานที
ั้
่ประชุม
เนื่องด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ไอร่ า ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) หรื อ “AIL” ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ ที่
21 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้ อง
ประชุมบริ ษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ชัน้ 12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 เพื่อร่วมกันพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562
ความเป็ นมาและเหตุผล : บริ ษัทฯ ได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 และได้ จดั ทารายงานการ
ประชุมแล้ วเสร็ จจัดส่งให้ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องภายในเวลาที่กฎหมายกาหนดและได้ เผยแพร่ ไว้ ในเว๊ บไซต์ของบริ ษัท ฯ ด้ วยแล้ ว
ซึง่ รายงานการประชุมดังกล่าว จาเป็ นต้ องเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาความถูกต้ องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุม
ปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 ซึง่ บริ ษัทได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ดังกล่าว มีความถูกต้ องครบถ้ วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท และรายงานประจาปี 2562
ความเป็ นมาและเหตุผล : รายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ ได้ แก่ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2562 และข้ อมูลสาคัญอื่นๆ
ดังปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบรายงานผลการดาเนินงาน และ
รายงานประจาปี 2562
การลงมติ : เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มัติงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบและรั บรองจาก
ผู้สอบบัญชี
ความเป็ นมาและเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท
หมวด 6 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้ อ 48 และข้ อ 49 ซึ่งระบุว่า “……กาหนดต้ องให้ มีการทางบดุลและบัญชี กาไร
ขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบบัญชีของบริ ษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ งบดุล
และบัญชีกาไรขาดทุนนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจัดส่งสาเนา
งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ วพร้ อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ไปยังผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ
ในทะเบียนผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี “ ซึ่งบัดนี ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ทางบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธั น วาคม 2562 เพื่ อ เสนอให้ ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ โดยงบการเงิ น ได้ ผ่ า นการเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการตรวจสอบ ลงนามรับรองจาก บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โทมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ซึง่ เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ แล้ ว ดังปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี
สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการตรวจสอบและลงนามรั บ รองจากผู้ส อบบัญ ชี แ ละผ่า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริ ษัท
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลประกอบการ
ประจาปี 2562
ความเป็ นมาและเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับบริ ษัท
หมวดที่ 6 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้ อที่ 50 ซึง่ ระบุวา่ “...ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร
ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห่ ้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล”
ข้ อบังคับบริ ษัท หมวดที่ 6 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้ อ 51 ซึ่งระบุว่า “....บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้
จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
จากผลการดาเนินงานในปี 2562 (ตามงบการเงินของบริ ษัทฯ ) บริ ษัทฯ มีผลประกอบการในรอบบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธัน วาคม 2562 มี ก าไรเบ็ ด เสร็ จ รวมสาหรั บ ปี 8,493,835 บาท เมื่ อ หัก ยอดขาดทุนสะสมยกมาจากปี ที่ ผ่านมา ท าให้ มี ผล
ประกอบการเป็ นกาไรสะสมจานวน 4,969,472 บาท
ความเห็นของกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรสุทธิเป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลประกอบการประจาปี 2562 ดังนี ้
1. จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 จานวน 8,499,955 บาท เป็ นทุนสารองตามกฎหมายในอัตราร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิของ
ทังปี
้ 2562 คิดเป็ นเงิน 424,998 บาท
2. บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิของบริ ษัทหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
และจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทในแต่ละปี ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ และการตังงบประมาณในปี
้
2563 ซึง่ บริ ษัทฯ ยังมีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินทุนจานวนมากในการขยายกิจการ
ของบริ ษัท ดังนันจึ
้ งขอเสนองดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการประจาปี 2562
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจาปี 2563
ความเป็ นมาและเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้ อบังคับบริ ษัท
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้ อที่ 22 ซึ่งระบุว่า “....ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งโดย
จานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตราถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง
หากตกลงไม่ได้ ให้ จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจาก
ตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจได้
้
รับเลือกเข้ าดารงตาแหน่งใหม่ก็อีกได้ ”
ความเห็นของคณะกรรมการ : ปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมการดารงตาแหน่งจานวน 9 ราย ดังนัน้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2563 จึงมีกรรมการที่ดารงตาแหน่งนานที่สดุ 3 ราย พ้ นจากตาแหน่งตามข้ อบังคับของบริ ษัท ได้ แก่
1) นางนลินี
งามเศรษฐมาศ ประธานกรรมการบริ ษัท/ ประธานกรรมการบริ หาร
2) นายสุทธิพร
ตัณฑิกลุ
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร
3) นายธีรธร
ธุวานนท์
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องนี ้ไม่ได้ เข้ าร่วมพิจารณาในวาระนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทเห็น
ว่า กรรมการที่ ค รบวาระทัง้ 3 ท่า น มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษั ท มหาชน พ.ศ. 2535 นอกจากนี ย้ ัง เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ อีกทังในปี
้ ที่ผ่านมา
บุคคลทัง้ 3 ท่าน ได้ ท่มุ เทความรู้ ความสามารถ และให้ ข้อชี ้แนะแก่บริ ษัท ฯ อันเป็ นผลทาให้ บริ ษัทฯ มีการพัฒนาขึ ้นมาตามลาดับ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่
ทังนี
้ ้ เมื่อที่ประชุมมีมติเลือกตังแล้
้ ว คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติให้ กรรมการทัง้ 3 ราย ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการ
ชุดย่อยตามเดิมต่อไปด้ วยจนกว่าคณะกรรมการจะมีมติเปลีย่ นแปลง
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่ อยประจาปี 2563
ความเป็ นมาและเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 27 กาหนดให้ กรรมการมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนอัน ได้ แก่
เบี ้ยประชุม เบี ้ยเลี ้ยง บาเหน็จ และโบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใด ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ กาหนดเป็ น
คราว ๆ หรื อตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่ นแปลง
ค่ าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการชุดย่ อย
ประธานกรรมการชุดย่อย
กรรมการชุดย่อย

ปี 2562

ปี 2563

12,000 บาท/คน/ครัง้
8,000 บาท/คน/ครัง้

12,000 บาท/คน/ครัง้
8,000 บาท/คน/ครัง้

10,000 บาท/คน/ครัง้
6,000 บาท/คน/ครัง้

10,000 บาท/คน/ครัง้
6,000 บาท/คน/ครัง้

หมายเหตุ กรณีที่ประธานและกรรมการของคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการชุดย่อย มาจากผู้บริ หารของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อ จะไม่ได้ รับค่าเบี ้ย
ประชุมตามที่กล่าวข้ างต้ น

ปั จจุบนั อัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริ หาร เป็ นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563 โดยกาหนดเป็ นค่าเบี ้ยประชุมต่อครัง้ สาหรับกรรมการที่เข้ าร่วมประชุม
ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ได้ อนุมตั ิ ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563 จากความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทและขนาดขององค์กร เพื่อให้ สอดคล้ องกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน รวมทังให้
้ เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 90
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2563
ความเป็ นมาและเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท
หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อ 45 ระบุว่า “….กิ จการอันที่ ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดังนี ้ (5) แต่ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี ”
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว คัดเลือกบริ ษัท ดีลอยท์
ทู้ช โทมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักสอบบัญชีของบริ ษัท และมีมติให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 พิจารณา
แต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิคา่ สอบบัญชี ดังนี ้
1. แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) ประจาปี 2563
1) คุณวัลลภ
วิไลวรวิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6797 หรื อ
2) คุณยงยุทธ เลิศสุรพิบลู
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6770 หรื อ
3) คุณชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 หรื อ
4) คุณนิสากร ทรงมณี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5035
แห่งบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โทมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท แสดงความเห็นและลงนามใน
งบการเงินของบริ ษัท ซึง่ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 4 รายเสนอมานี ้ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ บริ ษัทย่อย/ ผู้บริ หาร/ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี ้ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษัท มาแล้ วห้ ารอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท
ดีลอยท์ ทู้ช โทมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ภายในสานักงานเดียวกันที่ได้ รับความเห็นชอบตาม
ประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีแทนได้
2. อนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงินประจาปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัท เป็ นจานวนเงิน 1,420,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าสอบบัญชี
บริ ษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ปี 2562
880,000 บาท

ปี 2563
1,420,000 บาท

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นเพิ่มเติม เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเอกสาร ค่าพาหนะ

การลงมติ : วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท
ความเป็ นมาและเหตุผล : เพื่อแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ให้ สอดคล้ องตาม ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ คาชีแ้ จงกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้ างหุ้นส่วน
จดทะเบียน บริ ษัทจากัด บริ ษัทมหาชนจากัด สมาคมการค้ า และหอการค้ า พร้ อมทัง้ คาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
21/2560 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้ อ 9 ซึ่งได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่ องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทาให้ ข้อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 29.
ข้ อ 31. และ ข้ อ 38 ต้ องมีการแก้ ไข โดยข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไข มีรายละเอียดดังนี ้
ข้ อบังคับปั จจุบนั
ข้ อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วม
ประชุม ไม่น้ อ ยกว่ากึ่ งหนึ่ง จึ ง จะเป็ นองค์ ป ระชุม ในกรณี ที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิ บัติ
หน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการ
เป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้ นแต่
กรรมการซึ่ ง มี ส่ ว นได้ เสี ย ในเรื่ อ งใด ไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

AIRA Leasing Public Company Limited / Notice /AGM/2563

ข้ อบังคับที่จะแก้ ไข
ข้ อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็ นการประชุมด้ วย
ตนเองหรื อ การประชุ ม ผ่ านสื่ ออิเ ล็กทรอนิ กส์ จ ะต้ องมี
ประกอบด้ วยกรรมการเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของ
จานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ ประชุม
นอกเหนือจากข้ อกาหนดในวรรคแรก ในกรณีท่ ี
เป็ นการประชุ มผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ กรรมการที่เข้ า
ร่ วมประชุ ม ทั ง้ หมดจะต้ อ งอยู่ ใ นราชอาณาจั ก ร และ
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมจานวนไม่ น้อยกว่ าหนึ่งในสาม
ขององค์ ประชุมจะต้ องอยู่ในที่ประชุมแห่ งเดียวกัน และ
จะต้ องกระท าผ่ านระบบควบคุ มการประชุ มที่ มี
กระบวนการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ
โดยให้ มีการบันทึกเสียง หรื อทัง้ เสียงและภาพ (แล้ วแต่
กรณี ) ของกรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุ มทุกคนตลอดการ
ประชุม รวมทัง้ ข้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ท่ ีเกิดจาก
การบันทึกดังกล่ าว และระบบควบคุมการประชุมต้ องมี
องค์ ประกอบพื น้ ฐานเป็ นไปตามประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่ อง มาตรฐาน
การรั กษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่ านสื่อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. 2557 รวมถึ ง ที่ จะมี ก ารแก้ ไข
เพิ่มเติม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่
สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรื อมี แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน เว้ นแต่
กรรมการซึ่ ง มี ส่ ว นได้ เสี ย ในเรื่ อ งใด ไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
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ข้ อ 31. ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการ ให้ ประธาน
กรรมการหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้ อ ยกว่า 7 วัน ก่ อ นวัน ประชุม เว้ น แต่ใ นกรณี
จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ ง
การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านัน้
ก็ได้

ข้ อ 38. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น คราวอื่ น นอกจากที่ ก ล่า วแล้ ว ให้
เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25
คนซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่
จ า ห น่ า ย ไ ด้ ทั ง้ ห ม ด จ ะ เ ข้ า ชื่ อ กั น ท า ห นั ง สื อ ข อ ใ ห้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้
ชัดเจนในหนังสือดัง กล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการ
ต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น

AIRA Leasing Public Company Limited / Notice /AGM/2563

ข้ อ 31. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการไม่ ว่าจะเป็ นการ
ประชุมด้ วยตนเองหรือการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้ นแต่
กรณีที่จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษัท
จะแจ้ งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันนัดประชุม ให้ เร็ ว
กว่า นัน้ ก็ ได้ ทั ง้ นี ้ หากการประชุ ม ในคราวนั ้น เป็ นการ
ประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริ ษัทสามารถส่ งหนังสือ
นัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้
ข้ อ 38. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นคราวอื่ น นอกจากที่ ก ล่ า วแล้ ว ให้
เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
หรื อผู้ถือหุ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่งมีห้ ุนนั บ รวมกัน
นับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 1 ใน 5 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมดหรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทัง้ หมดจะเข้ า ชื่ อ กัน ท าหนัง สื อ ขอให้ ค ณะกรรมการเรี ย ก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เรื่ องและเหตุผ ลในการขอให้ เ รี ย กประชุม ไว้ ใ ห้ ชัด เจนใน
หนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มี
การประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วั น 1 เดือนนับแต่วันที่ได้ รั บ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีท่ คี ณะกรรมการไม่ จัดให้ มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือ หุ้ น ทั ง้ หลายซึ่ ง
เข้ าชื่อกันหรือผู้ถอื หุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ ตามจานวนหุ้น
ตามที่บังคับไว้ นัน้ จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน
นั บแต่ วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี
เช่ นนี ้ ให้ ถือว่ าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ
เรี ย กประชุ ม โดยบริ ษั ท ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยอั น
จาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความ
สะดวกตามสมควร
ในกรณี ท่ ี ป รากฏว่ า การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ป็ นการ
เรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั ง้ ใด จานวนผู้
ถือ หุ้ น ซึ่ ง มาร่ วมประชุ ม ไม่ ค รบเป็ นองค์ ป ระชุ ม ตามที่
ก าหนดไว้ ใ นข้ อ 40. ผู้ ถื อ หุ้ น ตามวรรคสี่ ต้ อ งร่ วมกั น
รั บ ผิ ด ชอบชดใช้ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด จากการจั ด ให้ มี การ
ประชุมในครัง้ นัน้ ให้ แก่ บริษัท
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมัติ แก้ ไข
ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 29. ข้ อ 31. และข้ อ 38. เพื่อให้ สอดคล้ องตาม ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คาชี ้แจงกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า เรื่ อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้ างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริ ษัทจากัด บริ ษัทมหาชนจากัด สมาคมการค้ า
และหอการค้ า พร้ อมทัง้ คาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ตามที่เสนอ โดยขอมอบอานาจให้ กรรมการผู้มีอานาจของ
บริ ษัท และ/หรื อบุคคลที่กรรมการผู้มีอานาจมอบหมาย มีอานาจในการยื่นจดทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับต่อนายทะเบียนบริ ษัทมหาชน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอานาจในการแก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติม และ/หรื อเปลีย่ นแปลงถ้ อยคาในข้ อบังคับ
ดังกล่าวได้ ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม เพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนในการจดทะเบียนข้ อบังคับ
กับกระทรวงพาณิชย์
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา
10.00 น. อนึ่งเพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมในครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อ แบบ ข ที่แนบตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรธร ธุวานนท์)
กรรมการบริษัท
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