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         ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 1 
บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2554 
วันที่ 9 กันยายน 2554 

ณ หองประชุมรัชดา 5 ชั้นใตดิน โรงแรมเจาพระยาปารค 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 

นางลดาวัลย ธนะธนิต  ประธานกรรมการบริหาร ทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุมแทน 

โดยมีกรรมการเขารวมประชุม ดังนี้ 
1. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
3. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการ และกรรมการบริหาร 
4. นายพูนศักด์ิ เธียไพรัตน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสุวัฒน เหลาภราดรชัย กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายวิวัฒน คงคาสัย กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 
7. นายคุณากร เมฆใจดี กรรมการ 
8. นายวิศิษฐ วงศรวมลาภ กรรมการ 

กอนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัท ไดแนะนํากรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชี ท่ีเขารวมการประชุมวิสามัญ      
ผูถือหุนในครั้งนี้ คือ 

 

ผูบริหาร 
1. นางไพศรี ฝกเจริญผล ผูอํานวยการ ฝายบัญชีและการเงิน 
2. นายสมเกียรติ วจนะเศรษฐ ผูอํานวยการฝายบริหารงานกลาง 
 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 
1. นายสุเทพ ธาระวาส 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีไดมารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ และแจงใหท่ีประชุมทราบถึงจํานวนผูถือ

หุนท่ีมาประชุม โดยมีผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง 17 ราย เปนจํานวนหุนท้ังสิ้น 1,201,505 หุน และโดยการมอบฉันทะ
จํานวน 26 ราย จํานวนหุน 16,532,291 หุน รวมจํานวนผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังสิ้น 43 ราย เปนจํานวนหุน 17,733,796 
หุน คิดเปนรอยละ 88.67 ของจํานวนหุนท้ังหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับขอท่ี 34 ของบริษัท จึงขอเปดการประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2554  

กอนจะเขาสูวาระการประชุม ประธานไดใหเลขานุการบริษัทช้ีแจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระการ
ประชุม ซึ่งกําหนดตามขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย โดยนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง ดังนี้ 
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-กรณีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ประธานจะเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติในแตละวาระโดย ประธานจะ
สอบถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือมีความเห็นเปนประการอื่น หรืองดออกเสียง เจาหนาท่ีของบริษัทจะ
รับบัตรลงคะแนนท่ีไดแจกไวใหผูถือหุนในแตละวาระ เพื่อนําไปตรวจนับคะแนนตอไป 

-กรณีท่ีผูถือหุนมอบฉันทะใหมาประชุมแทนใหถือการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ท่ีผูถือหุนไดออกเสียง
ลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะท่ีผูเขาประชุม ไดยื่นตอเจาหนาท่ีของบริษัทในตอนลงทะเบียน บริษัทไดบันทึกคะแนน
เสียงดังกลาวไวแลวต้ังแตผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขารวมประชุม 

-กรณีท่ีผูถือหุนไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูมอบฉันทะไดทุกประการตามท่ี
เห็นสมควร ท่ีประชุมจะนับคะแนนเสียงดวยวิธีเดียวกับท่ีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง 

ท้ังนี้ ในแตละวาระการประชุมประธานจะแจงผลการออกเสียงลงคะแนนใหทราบวา มีผูถือหุนออกเสียงเห็นดวย    
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เปนจํานวนเทาใดใหผูเขาประชุมทราบ  

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทไดมอบหมายให นายสุเทพ ธาระวาส ท่ีปรึกษากฎหมายทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบความ
ถูกตองของการมอบฉันทะ การนับองคประชุม และการลงคะแนนเสียง 

หลังจากนั้นประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2554 
ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554        

เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2554 ซึ่งไดจัดทําและสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด พรอมกันนี้ไดแนบสําเนามาพรอมกับหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมแลว โดยประธานไดเสนอใหทําการพิจารณาแต
ละหนา จากนั้นเม่ือไมมีผูถือหุนคนใดทักทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่นเพิ่มเติม 

ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เม่ือ
วันท่ี 29 เมษายน 2554 

ประธานไดแจงผลของการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดวย   จํานวน 17,733,796 เสียง คิดเปน 100% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวย  จํานวน                 0 เสียง คิดเปน      0% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง จํานวน                 0 เสียง คิดเปน       % ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว และมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2554 ดวยคะแนนเสียง 17,733,796 เสียง คิดเปน 100% ของ
จํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 2 แจงเพื่อทราบเร่ืองการจายเงินปนผลระหวางกาล 
ประธานรายงานวา เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2554 บริษัทไดมีมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2554      

ใหจายเงินปนผลระหวางกาลครั้งท่ี 1/2554 ในอัตราหุนละ 2 บาท โดยจายจากกําไรสุทธิป 2553 ในอัตรา 1.25 บาทตอหุน 
และกําไรสุทธิครึ่งป 2554 ในอัตรา 0.75 บาทตอหุน รวมเปนเงินจํานวน 40 ลานบาท ใหแกผูถือหุนซึ่งมีรายช่ือปรากฎใน
ทะเบียนผูถือหุนในวันท่ี 24 สิงหาคม 2554 และบริษัทไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันท่ี 8 กันยายน 2554 ท่ีผานมา 

จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นสงสัยตาง ๆ เม่ือไมมีคําถามอื่นใด ประธาน
เสนอใหท่ีประชุมทราบเรื่องการจายเงินปนผลระหวางกาล โดยไมตองมีการลงมติ 

ท่ีประชุมรับทราบเรื่องการจายเงินปนผลระหวางกาล ตามท่ีเสนอ 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 100,000,000 บาท จากเดิม 100,000,000  
 บาท เปน 200,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน 
 ละ 5 บาท 

ประธานแจงตอท่ีประชุม ถึงวัตถุประสงคในการเพิ่มทุนในครั้งนี้วา เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินกิจการ และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 
100,000,000 บาท เปน 200,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท  

จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นสงสัยตาง ๆ และเม่ือไมมีผูใดสอบถาม
ประเด็นใดเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 100,000,000 บาท 
จากเดิม 100,000,000 บาท เปน 200,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุน
ละ 5 บาท ตามท่ีเสนอ 

ประธานไดแจงผลของการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดวย   จํานวน 17,733,796 เสียง คิดเปน 100% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวย  จํานวน                 0 เสียง คิดเปน      0% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง จํานวน                 0 เสียง คิดเปน       % ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว และมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจํานวน 100,000,000 บาท จากเดิม 100,000,000 บาท เปน 200,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่ม
ทุนจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท ดวยคะแนนเสียง 17,733,796 เสียง คิดเปน 100% ของจํานวนหุน
ท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระที่ 4 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
ประธานแจงตอท่ีประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน

เดิม 100,000,000 บาท เปน 200,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 
บาท ตามท่ีไดเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในวาระท่ี 3 จึงขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาใหแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. โดยใหใชขอความตอไปนี้แทน 

 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียน :  200,000,000 บาท (สองรอยลานบาท)  
 แบงออกเปน  :   40,000,000 หุน  (สี่สิบลานหุน)  
 มูลคาหุนละ  :   5 บาท   (หาบาท)  
 โดยแยกออกเปน 
 หุนสามัญ  :   40,000,000 หุน  (สี่สิบลานหุน)  
 หุนบุริมสิทธิ  :   – หุน    (-) 
จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นสงสัยตาง ๆ และเม่ือไมมีผูใดสอบถาม

ประเด็นใด ๆ ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานไดแจงผลของการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดวย   จํานวน 17,733,796 เสียง คิดเปน 100% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวย  จํานวน                 0 เสียง คิดเปน      0% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง จํานวน                 0 เสียง คิดเปน       % ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวและลงมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติใหแกไข
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดวยคะแนนเสียง 17,733,796 เสียง       
คิดเปน 100% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท 
ประธานแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากบริษัทประสงคออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 20,000,000 

หุน ตามท่ีไดเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในวาระท่ี 3 ขางตน จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออกโดยบริษัทจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) ในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม โดยราคาเสนอขาย
หุนละ 5 บาท 

 จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นสงสัยตาง ๆ และเม่ือไมมีผูใดสอบถาม
ประเด็นใด ๆ ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไว
หุนละ 5 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) ในอัตรา 1 หุน
เดิมตอ 1 หุนใหม 

ประธานไดแจงผลของการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดวย   จํานวน 17,733,796 เสียง คิดเปน 100% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวย  จํานวน                 0 เสียง คิดเปน      0% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง จํานวน                 0 เสียง คิดเปน       % ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวและลงมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติใหจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท โดยพิจารณาจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวนขางตน ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) ในอัตรา 1 
หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ดวยคะแนนเสียง 17,733,796 เสียง คิดเปน 100% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติใหเปล่ียนช่ือบริษัท เปน บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
ประธานแจงตอท่ีประชุมวา ตามท่ี บริษัทมีการเปลี่ยนโครงสรางผูถือหุนรายใหญ โดยมี บริษัท ไอรา 

แคปปตอล จํากัด และบริษัท ซัมมิท คอรปอเรช่ัน จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญนั้น เพื่อใหบริษัทในเครือมีช่ือสอดคลองกัน 
เห็นควรใหเปลี่ยนช่ือบริษัท จาก บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)  

จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นสงสัยตาง ๆ และเม่ือไมมีผูใดสอบถาม
ประเด็นใด ๆ ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติใหเปลี่ยนช่ือบริษัท เปน บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

ประธานไดแจงผลของการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดวย   จํานวน 17,733,796 เสียง คิดเปน 100% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวย  จํานวน                 0 เสียง คิดเปน      0% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง จํานวน                 0 เสียง คิดเปน       % ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวและลงมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติใหเปลี่ยน
ช่ือบริษัท เปน บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ดวยคะแนนเสียง 17,733,796 เสียง คิดเปน 100% ของจํานวนหุน
ท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 1. เร่ืองช่ือบริษัท 
ประธานไดแจงวา ตามท่ีท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนช่ือบริษัทในวาระท่ี 6 จาก “บริษัท ธนมิตร 

แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ” จึงจําเปนตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทขอ 1. เพื่อใหสอดคลองกัน 

จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นสงสัยตาง ๆ และเม่ือไมมีผูใดสอบถาม
ประเด็นใด ๆ ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 1. เรื่องช่ือบริษัท 
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ประธานไดแจงผลของการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดวย   จํานวน 17,733,796 เสียง คิดเปน 100% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวย  จํานวน                 0 เสียง คิดเปน      0% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง จํานวน                 0 เสียง คิดเปน       % ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวและลงมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติใหแกไข
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 1. เรื่องช่ือบริษัท ดวยคะแนนเสียง 17,733,796 เสียง คิดเปน 100% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือ
หุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาแกไขขอบังคับบริษัท หมวดที่ 1 บททั่วไป ขอ 1, ขอ 2 เร่ืองช่ือบริษัท และหมวดที่ 8  
 บทเพิ่มเติม ขอ 47 เร่ืองตราประทับ 

ประธานไดแจงวา ตามท่ีท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนช่ือบริษัทในวาระท่ี 6 จาก “บริษัท ธนมิตร 
แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ” จึงจําเปนตองแกไขขอบังคับบริษัท หมวดท่ี 1     
บทท่ัวไป ขอ 1, ขอ 2 เรื่องช่ือบริษัท และหมวดท่ี 8 บทเพิ่มเติม ขอ 47 เรื่องตราประทับ เพื่อใหสอดคลองกัน 

จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นสงสัยตาง ๆ โดยผูถือหุนไดใหความเห็นและ
สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้  

คําถาม: ผูถือหุนไดสอบถามถึงเรื่องตราประทับ ชุดใหมของบริษัท ซึ่งมีความคลายคลึงกับบริษัท
หลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) วาจะเกิดความสับสนหรือไม 

ตอบ: กรรมการไดช้ีแจงวา เนื่องจากตราประทับขางตนอยูใน Group Advertising ซึ่งบริษัทแมไดทํา
การตลาดจนเปนท่ียอมรับ ตราประทับโดยมีคําวา AIRA ดังกลาวจะสงผลใหบริษัทเปนท่ีรูจักและยอมรับมากข้ึน ซึ่งจะ
สงผลดีตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

และเม่ือไมมีผูใดสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติแกไขขอบังคับ
บริษัท หมวดท่ี 1 บทท่ัวไป ขอ 1, ขอ 2 เรื่องช่ือบริษัท และหมวดท่ี 8 บทเพิ่มเติม ขอ 47 เรื่องตราประทับ ตามท่ีเสนอ 

ประธานไดแจงผลของการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดวย   จํานวน 17,733,796 เสียง คิดเปน 100% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวย  จํานวน                 0 เสียง คิดเปน      0% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง จํานวน                 0 เสียง คิดเปน       % ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว และมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติแกไขขอบังคับ
บริษัท หมวดท่ี 1 บทท่ัวไป ขอ 1, ขอ 2 เรื่องช่ือบริษัท และหมวดท่ี 8 บทเพิ่มเติม ขอ 47 เรื่องตราประทับ ดวยคะแนนเสียง 
17,733,796 เสียง คิดเปน 100% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 9 พิจารณาเปล่ียนช่ือยอบริษัทในระบบการซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 (MAI) จากช่ือยอเดิม “DM” เปนช่ือยอใหม “AF” 

ประธานไดแจงวา ตามท่ีท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนช่ือบริษัทในวาระท่ี 6 จาก บริษัท ธนมิตร 
แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) นั้น เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนช่ือ เห็นควร
เปลี่ยนแปลงช่ือยอของบริษัทในระบบการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากช่ือยอเดิม “DM” เปน
ช่ือยอใหม “AF” เพื่อใหสอดคลองกัน 

จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นสงสัยตาง ๆ และเม่ือไมมีผูใดสอบถาม
ประเด็นใด ๆ ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติเปลี่ยนช่ือยอบริษัทในระบบการซื้อขายหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (MAI) จากช่ือยอเดิม “DM” เปนช่ือยอใหม “AF” 
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ประธานไดแจงผลของการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดวย   จํานวน 17,733,796 เสียง คิดเปน 100% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวย  จํานวน                 0 เสียง คิดเปน      0% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง จํานวน                 0 เสียง คิดเปน       % ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวและลงมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติใหเปลี่ยน
ช่ือยอบริษัทในระบบการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (MAI) จากช่ือยอเดิม “DM” เปนช่ือยอใหม 
“AF” ดวยคะแนนเสียง 17,733,796 เสียง คิดเปน 100% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 10 พิจารณาแตงต้ังใหคณะกรรมการ หรือผูรับมอบอํานาจของบริษัท มีอํานาจแกไขขอความ หรือถอยคํา 
 ในการจดทะเบียนแกไขขอบังคับบริษัท ไดตามคําแนะนํา ความเห็น หรือคําส่ังนายทะเบียน กระทรวง 
 พาณิชย หรือหนวยงานราชการที่เก่ียวของ 

ประธานไดแจงวา ตามท่ีท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิในวาระท่ี 4 และแกไข
ช่ือบริษัทในวาระท่ี 6 วาระท่ี 7 และวาระท่ี 8 เพื่อใหเกิดความถูกตอง เห็นควรพิจารณาแตงต้ังใหนายวิวัฒน คงคาสัย        
เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัท ในการแกไขขอความหรือถอยคําในการจดทะเบียนแกไขขอบังคับบริษัท ไดตามคําแนะนํา 
ความเห็น หรือคําสั่งนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย หรือ หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังมีสิทธิมอบอํานาจชวงได 

จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นสงสัยตาง ๆ และเม่ือไมมีผูใดสอบถาม
ประเด็นใด ๆ ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติใหแตงต้ังใหนายวิวัฒน คงคาสัย เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัท    
ในการแกไขขอความหรือถอยคําในการจดทะเบียนแกไขขอบังคับบริษัท ไดตามคําแนะนํา ความเห็น หรือคําสั่งนาย
ทะเบียน กระทรวงพาณิชย หรือ หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังมีสิทธิมอบอํานาจชวงได 

ประธานไดแจงผลของการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดวย   จํานวน 17,733,796 เสียง คิดเปน 100% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวย  จํานวน                 0 เสียง คิดเปน      0% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง จํานวน                 0 เสียง คิดเปน       % ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวและลงมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติแตงต้ังให
นายวิวัฒน คงคาสัย เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัท ในการแกไขขอความหรือถอยคําในการจดทะเบียนแกไขขอบังคับ
บริษัท ไดตามคําแนะนํา ความเห็น หรือคําสั่งนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย หรือ หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังมี
สิทธิมอบอํานาจชวงได ดวยคะแนนเสียง 17,733,796 เสียง คิดเปน 100% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 11 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
- แจงเพื่อทราบการจายเบี้ยประชุมคาที่ปรึกษาใหแกนายวิศิษฐ วงศรวมลาภ ในฐานะที่ปรึกษา 

คณะกรรมการสินเช่ือ 
ประธานท่ีประชุมไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 5/2554 เม่ือวันท่ี 

10 สิงหาคม 2554 ไดมีมติแตงต้ังให นายวิศิษฐ วงศรวมลาภ กรรมการบริษัท ใหทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
สินเช่ืออีกหนาท่ีหนึ่ง โดยไดรับเบ้ียประชุมจํานวน 5,000 บาทตอครั้งท่ีเขารวมประชุม ซึ่งกรรมการผูจัดการไดช้ีแจงเพิ่มเติม
วา เบ้ียประชุมดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนกรรมการท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554
ไปแลวเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2554 จํานวนไมเกิน 2,750,000 บาท 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
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 จากนั้นประธานไดแจงผูถือหุนทราบวา วาระการประชุมท่ีเสนอพิจารณาตามท่ีบริษัทไดกําหนดไวใน
หนังสือบอกกลาวการประชุมเสร็จสิ้นแลว ขอเชิญผูถือหุนสอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ 
 

 คําถาม: ผูถือหุนไดสอบถามถึงสภาพคลองของหุน ซึ่งปจจุบันไมมีการซื้อในตลาดหลักทรัพยขายมากนัก 
 ตอบ: กรรมการไดช้ีแจงวา เรื่องสภาพคลองของหุน ตองขอความรวมมือจากผูถือหุนทุกทานซึ่งมีสวน
ท่ีทําใหหุนมีสภาพคลองในการซื้อขายมากหรือนอย และการท่ีบริษัทไดเพิ่มทุนสามัญในครั้งนี้คงสงผลใหมีปริมาณหุนใน
การซื้อขายในตลาดฯ เพิ่มมากข้ึน  
 

 คําถาม: ผูถือหุนไดสอบถามถึงแนวโนมการจายเงินปนผลในครึ่งปหลัง 
 ตอบ: กรรมการผูจัดการไดช้ีแจงวา  การจายเงินปนผลครึ่งปหลังนั้น ตองพิจารณาจากแนวโนม          
ผลประกอบการในชวงครึ่งปหลังวามีผลดําเนินงานเปนอยางไร 
 

 คําถาม ผูถือหุนไดสอบถามถึงสัดสวนในการขยายฐานธุรกิจรับซื้อเอกสารโอนสิทธิฯ ไปยัง
อุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตวา ปจจุบันมีสัดสวนการรับซื้อเทาใด 
 ตอบ: กรรมการผูจัดการไดช้ีแจงวา ปจจุบันการรับซื้อเอกสารการคาในกลุมอุตสาหกรรมช้ินสวน   
ยานยนตมีอยูประมาณ 20% ซึ่งคาดวาสัดสวนดังกลาวจะมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนตามลําดับ 
 

 คําถาม ผูถือหุนไดสอบถามถึงกรณีท่ีบริษัท บ๊ิกซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ไดมีการเขาซื้อ
กิจการกับบริษัท เซ็นคาร จํากัด (คารฟูร) บริษัทไดรับประโยชนอยางไรหรือไม 
 ตอบ: กรรมการผูจัดการไดช้ีแจงวา การเขาซื้อกิจการระหวางหางบ๊ิกซี และคารฟูร นั้นสงผลใหบริษัท
มีฐานลูกคาในกลุมของหางคารฟูรเพิ่มข้ึน 
 
 

เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเรื่องใดอีก ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีไดสละเวลามาประชุมและไดเสนอขอคิดเห็น
ตางๆ ท่ีเปนประโยชนแกบริษัท ซึ่งคณะกรรมการจะขอรับไวพิจารณาและขอขอบคุณอยางสูง และขอปดการประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป 2554 

ปดประชุม เวลา 10.40 น. 

 

       ...................................................... 
                   (นางลดาวัลย ธนะธนิต) 

         ทําหนาท่ีประธานแทน 

รับรองขอความถูกตอง 

   ............................................. ................................................ 
    (นายวิวัฒน คงคาสัย)     (นางลดาวัลย ธนะธนิต) 
        กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท 
 
……….…………………… 
 (นางสาวกฤษติกานต ผาคํา) 
      ผูบันทึกการประชุม 


