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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 ผ่านสอือิเล็กทรอนิกส์ 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริง จํากัด (มหาชน) 

วันพุธที 21 เมษายน 2564 

ณ ห้องประชุม ชัน 20 อาคารจตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ  

ก่อนเริมการประชมุเลขานกุารบริษัท ได้แจ้งว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอืไวรัสโคโร

นา 2019 หรือ โควิด-19 บริษัทฯ จึงดําเนินการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)  

ด้วย Cisco WebEx และระบบลงคะแนน และคําถามด้วยระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริการโดย บริษัท 

ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอร์ม จากดั (DAP) ซงึเป็นบริษัทในกลุม่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทงันี ผู้ ถือหุ้นสามารถ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเป็นการล่วงหน้าได้ตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2564 

ทงันีได้แจ้งต่อทีประชุมว่า เมือวนัที 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้า แต่ปรากฏว่าไม่มผีู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุเข้ามาแต่อย่างใด 

เลขานุการบริษัท ได้แนะนํากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และทีปรึกษากฎหมาย ทีเข้าร่วมการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ดงันี 

กรรมการทเีข้าร่วมประชุม จํานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทงัหมด รายละเอยีดดงันี 

กรรมการทเีข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

1. นายสรสิทธิ สนุทรเกศ  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบริษัท  

(ทําหน้าทีเป็นประธานทปีระชมุ) 

2. นายคณุากร เมฆใจดี  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นางญาใจ พฒันสขุวสนัต์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายอคัรวิทย์ สกุใส  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสินเชอื และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

กรรมการทีเข้าร่วมประชุมผ่านสอือเิล็กทรอนิคส์ 

1. นางลดาวลัย์ ธนะธนิต  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

2. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ กรรมการ และประธานกรรมการสินเชอื 

3. นายพนูศกัดิ เธียไพรัตน์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5. พลเรือเอกนวพล ดํารงพงศ์ กรรมการอสิระ 

6. นางนงลกัษณ์ จนัทรสมบติั กรรมการ และกรรมการสินเชอื 

 

ผู้บริหารของบริษัท ../... 
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ผู้บริหารของบริษัท ทเีข้าร่วมประชุมผ่านสอือเิล็กทรอนิกส์  ได้แก ่

1. นางพรพิไล บุราสยั   กรรมการผู้จดัการ 

2. นายพทัธ์วฒุ ิวีระประดิษฐ์  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและบริหาร 

3. นายพิภพ จิรวงศกร   ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานปฏิบตัิการและสารสนเทศ 

4. นายพีรยสถ์ เกตฉุตัร   ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารความเสียงและแก้ไขหน ี

5. นายวฒุิพงษ์ อนุรัตน์ธาดา  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานสินเชอืและการตลาด 1 

ผู้สอบบัญชจีาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญช ีจํากัด ทเีข้าร่วมประชุมผ่านสอือเิล็กทรอนิกส์  

ได้แก่ 

1.  นายยงยทุธ เลิศสรุพิบูล   

2. นางสาวสชุาดา จิวะวงศ์สกลุ  

ทปีรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอสพีเจ ลอว์ ออฟฟิศ แอนด์ คอนซัลท์ จาํกัด (เข้าประชุมด้วยตนเอง) 

นายพศินภมู ิจิตกล้า 

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทกึการประชุม 

นางสาววฑัรา อรุณ 

เริมประชมุ เวลา 14.00 น. 

เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญประธานทีประชุมกล่าวเปิดประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณ ผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นทไีด้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครังนี และแจ้งให้ทีประชมุทราบถึงจํานวนผู้ถือหุ้นทีมา

ประชมุ โดยมีผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิคส์ จํานวน 2 ราย เป็นจํานวนหุ้นทงัสิน 3,700  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

0.0002 ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉันทะจํานวน 26 ราย จํานวนหุ้น 1,480,932,139 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.5583 รวมจํานวนผู้ ถือ

หุ้นทีเข้าร่วมประชุมทงัสิน 28 ราย เป็นจํานวนหุ้น 1,480,935,839 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.5585 ของจํานวนหุ้นทงัหมด 

ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัข้อท ี34 ของบริษัทฯ  

สําหรับวาระรับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีนนั  บริษัทฯ ไม่ได้บรรจุเป็นวาระการประชมุ

ตงัแต่ปี 2562  แล้ว  เนืองจากมีการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและแก้ไขเพมิเติมรายงานการประชมุเป็นเวลา 

1 เดือน หลงัจากเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ และไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอแก้ไขเพมิเติมเข้ามา 

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชีแจงวิธีการส่งคําถาม และวิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระการประชุม ซงึกําหนดตามข้อพึงปฏิบตัิสําหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ดงัน ี

หลักเกณฑ์การแสดงความคิดเหน็หรือซักถาม  

1. เนืองจากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระบบการประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ มีระยะเวลาจํากัดในการประชมุ  

ดงันนั เพอืให้สามารถบริหารจดัการเวลาในการประชมุ  บริษัทฯ จึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นทปีระสงค์ในการถามคําถาม หรือ

คําถามหรือแสดงความคิดเห็น ../... 
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แสดงความคิดเห็นในวาระทีประชุมดังกล่าว ให้ส่งคําถามโดยการพิมพ์คําถามลงในระบบ DAP e-Shareholder 

Meeting เท่านนั ซงึจะแสดงสญัลกัษณ์แสดงว่า “ส่งคําถาม” ในหน้าจอ 

2. บริษัทฯ จะเปิดระบบสง่คําถามให้ผู้ ถือหุ้นพิมพ์ส่งคําถามตงัแต่เริมต้นในแต่ละวาระ และระบบสง่คําถาม

จะปิดภายใน 3 นาทีหลงัจากจบรายงานในแต่ละวาระ   

3. ทงันี หากคําถามใดไม่เกียวข้องกับวาระทีเปิดให้ซกัถาม บริษัทฯ จะขออนุญาตตอบคําถามในช่วงถาม-

ตอบ ในช่วงหลงัจากวาระอืนๆ  อย่างไรก็ตาม คําถามทีไม่ได้ตอบในวันนี  จะปรากฏในรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้น 

สําหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ   

1. การนบัคะแนนเสียง จะนบัหนึงหุ้นเป็นหนงึเสียง    

2. เมือมีการเสนอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติ บริษัทฯ จะเปิดระบบ DAP e-Shareholder Meeting ให้

ลงคะแนน เป็นเวลา 1 นาที โดยจะสอบถามผู้ ถือหุ้นว่า  มีท่านใดออกเสียง  “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่  

หาก”มี” ขอให้ผู้ ถือหุ้น เลือกทีช่อง ”ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  แล้วกด “ยืนยนั”เพอืนําไปหกัออกจากจํานวนหุ้น

ทงัหมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทมีาประชมุและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ ถือหุ้นทไีม่ได้ลงคะแนนออกเสียงจะถือว่า 

เห็นด้วยทงัหมด 

3. สําหรับกรณีทผีู้ รับมอบฉนัทะซงึผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว บริษัทฯ จะถือ

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามทีผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนนัน ซึงบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียง

ดงักล่าวไว้แล้วตงัแต่ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

4. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากนัประธานทีประชมุจะออกเสียงเพมิขึนอีกหนึงเสียงเพอืเป็นเสียงชขีาด 

ทงันี ในแต่ละวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นออก

เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบตัรเสีย เป็นจํานวนเท่าใดให้ผู้ เข้าประชมุทราบ  

ในการประชุมครังนี บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายพศินภูมิ จิตกล้า จาก บริษัท เอสพีเจ ลอว์ ออฟฟิศ แอนด์ 

คอนซลัท์ จํากดั  ทําหน้าทีเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉนัทะ การนบัองค์ประชมุ และการลงคะแนนเสียง 

จากนนัประธานฯ ได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปน ี

 

วาระท ี1 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

นายอคัรวิทย์ สกุใส กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ

ปี 2563 โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงัน ี

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สําหรับปี 2563 บริษัทฯ มีปริมาณการรับซือลูกหนีการค้ารวม 

18,423 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.80 เมอืเทียบกบัปีก่อน สําหรับรายได้ดอกเบียจากการซือสิทธิเรียกร้องในปี 2563 มี

จํานวน 159.62 ล้านบาทเมอืเทียบกบัปี 2562 ซงึมีจํานวน 177.2 ล้านบาท โดยมีจํานวนลดลง 17.58 ล้านบาทหรือคิด

เป็นร้อยละ 9.9 สาเหตุหลกัการลดลงของดอกเบียจากการซือสิทธิเรียกร้อง  เนืองจากได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของเชอืไวรัส COVID-19../... 
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ระบาดของเชือไวรัส COVID-19 ซึงมีผลทําให้ปริมาณธุรกรรมลดลงและด้วยปริมาณการทําธุรกรรมทีน้อยลงนี  จึง

ส่งผลให้รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการลดลงเช่นกัน โดยในปี 2563 มีจํานวน 41.07 ล้านบาทเมือเทียบกับปี 

2562 ทีมีจํานวน 47.76 ล้านบาทลดลง 6.68 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 14 ทังนีในปี 2563 ได้มีการขายสินทรัพย์ที

เสือมสภาพการใช้งาน จึงทําให้รายได้อนืของบริษัทฯมีการเพมิขึน 3.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ  63.7 

เนืองด้วยเศรษฐกิจมีการชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของเชือไวรัสทําให้การรับซือลูกหนลีดน้อยลง ส่งผล

ให้บริษัทฯ ลดปริมาณการกู้ยืมเงินเพือทีจะนํามาหมนุเวียนใช้ในกิจการจากสถาบนัการเงินลดลงเช่นกัน ทงัจากการที

อปุสงค์ในประเทศยงัคงไม่ฟืนตวัอย่างเต็มททีําให้อตัราดอกเบียนโยบายคงอยู่ในระดบัทีตํา ส่งผลให้ต้นทนุทางการเงนิ

ของบริษัทในปี 2563 เท่ากบั 42.06 ล้านบาท ลดลงเมอืเทียบกบัปีทีแล้วเป็นจํานวน 12.83   ล้านบาท หรือร้อยละ .  

ในปี 2563 และปี 2562 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 109.87 ล้านบาทและ 105.48 ล้านบาท 

ตามลําดบั เพิมขึนเท่ากับ 4.89 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.2 สาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

มีจํานวนเพิมขึน ทงันี ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซงึเป็นไปตาม TFRS9 ในปี 2563 มีจํานวนเท่ากบั 7.7 ล้านบาท  

สําหรับกําไรสทุธิในปี 2563 และปี 2562 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน 42.71 ล้านบาทและ 42.16 ล้านบาท

ตามลําดบั  โดยกําไรสุทธิมีจํานวนเพมิขึนเท่ากบั 0.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.3 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด

ไวรัส COVID-19 จะทําให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวแต่บริษัทฯ ยังสามารถทีจะควบคุมค่าใช้จ่ายภายในได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและผลประโยชน์จากต้นทนุทางการเงินทีอยู่ในระดบัตาํ ส่งผลให้กําไรสทุธิเพมิขึนจากปีทีแล้ว 

ทงันี รายละเอยีดต่าง ๆ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในรายงานประจําปี 2563 หวัข้อ คําอธิบายและการวิเคราะห์

ของฝ่ายจัดการ ทีบริษัทฯ ได้จดัส่งให้ท่านผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นในครังนีแล้ว หรือสามารถ

ดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

สําหรับ จดุเด่นสําคญัในการดําเนินธุรกิจปี 2563ม ีดงันี 

- บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรผู้พัฒนาระบบจัดซือจัดจ้าง เพือให้บริการสินเชือ Supply Chain 

Finance (SCF) แก่ผู้ขายหรือซพัพลายเออร์ ทีลงทะเบียนขายสินค้าบนระบบจดัซอืของพนัธมิตร 

- บริษัทฯ ยังคงพัฒนาระบบ e-Factoring อย่างต่อเนือง เพือเพิมประสิทธิภาพการให้บริการรับซือ

ลูกหนีแบบอิเลกทรอนิกส์เป็นรายแรก และเตรียมขยายช่องทางการขอสินเชือแฟคตอริงแบบ

ออนไลน์ โดยแสวงหาพนัธมิตรเจ้าของ e-Commerce Platform เพอืพนัฒนาธุรกิจให้ขยายเพมิขึน 

-   บริษัทฯ เริมอํานวยสินเชอือนืๆ นอกจากสินเชือ Factoring เช่น สินเชอืระยะยาว (Project finance) 

สําหรับลกูค้า Factoring ประวติัดี   และคาดว่าในปี 2564 จะสามารถปลอ่ยสินเชอือนืๆ ได้มากกว่า 

200 ล้านบาท 

-   บริษัทฯ แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เพอืขยายสินเชอืแฟคตอริงแก่ซพัพลายเออร์ในระบบ

จดัซือของรัฐบาล 

 

นอกจากนี เมือวนัที 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (CAC) เรียบร้อยแล้ว 

 

จากนนัได้เปิดโอกาส../... 
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จากนันได้เปิดโอกาสให้ทีประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามและ

เสนอข้อคิดเห็น  

เนืองจากวาระนีเป็นเพือรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ ถือว่ารับทราบการรายงานผลดําเนินงานของบริษัทฯ 

ในรอบปี 2563 ตามทเีสนอ 

มติทปีระชมุ ทีประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามทเีสนอ 

      

วาระท ี2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปี สนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ งบแสดงฐานะการเงินและงบ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสนิสดุ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 ตามทีแสดงไว้ในรายงานประจําปี 

ซงึได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจํากดั และได้ผ่าน

การพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยสรุป

สาระสําคญัของงบการเงนิได้ดงัน ี

(หน่วย: พนับาท) 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 การเปลียนแปลง 

เพิมขนึ (ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพย์รวม              2,176,837 2,556,465  (379,628) -14.85% 

หนสีินรวม 1,655,598 2,028,086 (372,488) -18.37% 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 521,239 528,379  (7,140) -1.35% 

รายได้รวม 209,921 230,570  (20,649) -8.96% 

กําไรสําหรับปี 42,713 42,159 554 1.31% 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 39,280 42,159  (2,879) -6.83% 

กําไรสทุธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.0267 0.0263 0.0004 1.52% 

จากนันได้เปิดโอกาสให้ทีประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามและ

เสนอข้อคิดเห็น  

จึงเสนอให้ทีประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจําปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 ตามทีคณะกรรมการ

เสนอ โดยเป็นการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทปีระชมุ ทีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมติังบการเงินประจําปี สินสดุวนัที 

31 ธันวาคม 2563 ตามทคีณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงัน ี

จํานวนเสียง / คิดเป็นร้อยละ../... 
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 จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 1,480,935,839 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.00 

วาระท ี3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเพือเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ รายงานว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคบัของ

บริษัทฯ ข้อ 43 กําหนดว่า บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีสว่นหนึงไว้เป็นทนุสํารอง เป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

นอกจากนี บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ

ภายหลงัหกัเงินสํารองต่าง ๆ โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึนอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทนุ รวมถึงความ

จําเป็นและความเหมาะสมอนื ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะต้องไม่เกินกําไรสะสมทปีรากฏอยู่

ในงบการเงนิของบริษัทฯ และ/หรือ มผีลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ 

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกําไร

สทุธิเพอืเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2563 ดงันี 

1. จดัสรรกําไรสทุธิเพือเป็นทุนสํารองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ เป็นเงินทงัสิน 2.20 

ล้านบาท 

2. งดจ่ายเงินปันผล เนืองจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดําเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 

2563 ในอัตราหุ้นละ 0.021 บาท เป็นเงิน 33.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.67 ของกําไรสุทธิ ซึงเป็นไปตาม

นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ  

จากนันได้เปิดโอกาสให้ทีประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามและ

เสนอข้อคิดเห็น  

จึงเสนอให้ทีประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรกําไรเพือเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการไม่จ่ายเงินปันผล

ตามทีคณะกรรมการเสนอ โดยเป็นการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มติทปีระชมุ ทีประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมติัการจดัสรรกําไรเพือเป็น

ทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2.20 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผลเพิมเติมสําหรับผลการดําเนินงานปี 2563 ตามที

คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงัน ี

  จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย  1,480,935,839 100.00 

ไม่เห็นด้วย  0 0.00 

งดออกเสียง  0 - 

บตัรเสีย  0 0.00 

 วาระท ี4 ../... 
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วาระท ี4  พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2564 

นายคุณากร เมฆใจดี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า เพือให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120  และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (5) ซึงกําหนดให้ที

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอทีประชุมแต่งตังผู้ สอบบัญชีของบริษัท 

สํานักงาน อีวาย จํากัด  จํานวน 5 ราย ซึงมีคุณสมบัติตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์กําหนด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2564 โดยมีรายชอืดงัน ี

รายชอืผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญช ี

รับอนุญาตเลขที 

ปีทลีงลายมือชอืรับรอง 

งบการเงินของบริษัทฯ 

1. นางพนูนารถ เผ่าเจริญ 5238 - 

2. นางสาววิสสตุา จริยธนากร 3853 - 

3. นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ 5872 - 

4. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ 4807 - 

5. นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต 6014 - 

โดยกําหนดให้คนใดคนหนึงเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และใน

กรณีทีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้ จัดหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอืนของบริษัท 

สํานักงาน อีวาย จํากัด   เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2564 แทนได้  และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2564 

เป็นเงิน 1,010,000 บาท เท่ากบัปีก่อน โดยไม่รวมค่าบริการอนื (Non-audit fee) ซงึบริษัทฯ จะจ่ายตามจริง 

ทงันี ผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังาน อวีายฯ ไม่มคีวามสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบญัชี

กบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเกียวข้องกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะทีจะมีผลกระทบต่อการ

ปฏิบตัิหน้าทีอย่างเป็นอิสระ โดยบริษัท สํานกังาน อีวายฯ เป็นผู้สอบบญัชีรายเดียวกันกับบริษัทในเครือ  นอกจากนี

การเปลียนผู้สอบบญัชีเพือให้ผู้สอบบญัชีรายเดียวกันกับบริษัทในกลุ่มและตามแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท 

โดยคณุภาพและมาตรฐานการให้บริการของผู้สอบบญัชีรายใหม่ไม่แตกต่างจากรายเดิม 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชมุซกัถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามและ

เสนอข้อคิดเห็น  

จึงเสนอให้ทีประชุมลงมติอนุมัติแต่งตงัผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 

ตามทีคณะกรรมการเสนอ โดยเป็นการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มติทปีระชมุ ทีประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตงัผู้สอบบัญชีจาก 

สํานักงาน อีวาย จํากัด  และกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจําปี 2564 จํานวน 1,010,000 บาท ตามที

คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงัน ี

 

จํานวนเสียง / คิดเป็นร้อยละ ../... 
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 จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 1,480,935,839 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.00 

 

วาระท ี5 พิจารณาเลือกตังกรรมการทอีอกตามวาระประจําปี 2564 

ก่อนเริมวาระนี นายสรสิทธิ สุนทรเกศ  นางลดาวัลย์ ธนะธนิต และนายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ ซึงเป็น

กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากทปีระชมุ 

นางญาใจ พฒันสขุวสนัต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน ทําหน้าทีประธานในวาระนี รายงานว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. กําหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครัง ให้กรรมการออกจาก

ตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนนั และกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้

กลบัเข้ามารับตําแหน่งอกีได้ 

ในปี 2564 มีกรรมการทีต้องออกตามวาระจํานวน 3 ราย ประกอบด้วย 

1. นายสรสิทธิ  สนุทรเกศ  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ 

2. นางลดาวลัย์ ธนะธนิต กรรมการ  

3. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ กรรมการ  

สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นในการเสนอรายชอืบุคคล

ทีเหมาะสมเพือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท             เพือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า

ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชือบุคคลทีเหมาะสมเข้ารับการ

คดัเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด  

ทังนี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาซึง

ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2563 โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคณุสมบตัิของกรรมการใน

ด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรเสนอทีประชุมพิจารณาอนุมตัิเลือกตงักรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามกําหนด

วาระทงั 3 ราย กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง เนอืงจากเห็นว่าบคุคลดงักลา่วเป็นผู้ มีคณุสมบติัครบถ้วน เหมาะสม

กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตงัให้เป็นกรรมการตามตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุทีเกียวข้อง  

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ทปีระชมุซกัถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไมม่ผีู้ เข้าร่วมประชุมซักถามและ

เสนอข้อคิดเห็น  

จึงเสนอให้ทีประชุมลงมติอนุมัติเลือกตังกรรมการทีออกตามวาระประจําปี 2564 ตามทีคณะกรรมการ

เสนอเป็นรายบุคคล โดยเป็นการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มติทปีระชมุ ../... 
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มติทปีระชมุ ทีประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติเลือกตงักรรมการทีออก

ตามวาระประจําปี 2564 ทัง 3 ราย กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึงตามทีคณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียง

ดงันี 

1. นายสรสิทธิ สนุทรเกศ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ 

 จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 1,480,935,839 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.00 

2. นางลดาวลัย์ ธนะธนิต กรรมการ 

 จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 1,480,935,839 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.00 

 

3. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ กรรมการ  

 จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 1,480,935,839 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.00 

 

วาระท ี6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 และจ่ายบาํเหน็จกรรมการ 

นางญาใจ พฒันสขุวสนัต์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงาน

ว่าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2564 ครังนี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนําเสนอ

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบียประชุม โดยได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนในระดบัทีเหมาะสมเทียบเคียงได้กับ

ตลาดทนุและอตุสาหกรรมเดียวกนั           

จึงเห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 

2564 ในรูปของเบียประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เท่ากับปี 2563 

รายละเอียดดงันี 
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 รายละเอียด 

ค่าเบีย

ประชุม  

(บาทต่อครัง) 
หมายเหตุ 

ปี 2564 

คณะกรรมการบริษัท    

 - ประธานกรรมการบริษัท 25,000 กรรมการทเีป็นผู้บริหารได้รับ

ค่าเบียประชมุกึงหนึง  - กรรมการบริษัท 15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ     

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000  - 

 - กรรมการตรวจสอบ 15,000   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    

 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  15,000 กรรมการทเีป็นผู้บริหารได้รับ

ค่าเบียประชมุกึงหนึง  - กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 10,000 

คณะกรรมการบริหาร    

 - ประธานกรรมการบริหาร 15,000 กรรมการทเีป็นผู้บริหาร 

ไม่ได้รับค่าเบียประชมุ  - กรรมการบริหาร 10,000 

คณะกรรมการสินเชอื    

 - ประธานกรรมการสินเชอื 15,000 กรรมการทเีป็นผู้บริหาร 

ไม่ได้รับค่าเบียประชมุ  - กรรมการสินเชอื 10,000 

หมายเหต:ุ ไม่มสีิทธิประโยชน์อนื ๆ  

และเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 พิจารณาการจ่ายบําเหน็จให้แก่กรรมการ

บริษัท ในวงเงินไม่เกิน 0.76 ล้านบาท ซึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาการจ่ายบําเหน็จให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานปี 2563 แล้ว มีรายละเอยีด ดงันี 

ค่าบําเหน็จ 

สําหรับผลการดําเนินงานปี 2563 

 (ปีทเีสนอ) 

ค่าบําเหน็จ 

สําหรับผลการดําเนินงานปี 

2562 

หมายเหตุ 

0.76 ล้านบาท 1.05 ล้านบาท ค่ าบํ า เหน็จของปีที เสนอลดลง  

0.26 ล้านบาทจากปีทีผ่านมา หรือ

คิดเป็นร้อยละ 25 

ทังนี การคํานวณค่าบําเหน็จทีจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทให้คิดตามสัดส่วนการเข้าดํารงตําแหน่งของ

กรรมการแต่ละท่าน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาส ../... 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชมุซกัถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มผีู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามและ

เสนอข้อคิดเห็น  

จึงเสนอให้ทีประชมุลงมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 และจ่ายบําเหน็จกรรมการ พร้อมทงั

อนุมตัิค่าบําเหน็จกรรมการตามทีคณะกรรมการเสนอ โดยเป็นการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุ 

มติทปีระชมุ ทีประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจํานวนเสียง

ทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบียประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ

กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2564 และการจ่ายบําเหน็จกรรมการ ตามทีคณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนน

เสียงดงันี 

 จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 1,480,935,839 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.00 

 

วาระท ี7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพมิเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 (2)(ข)(ค) 

   ประธานฯ รายงานว่าเนืองด้วย บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ซึงเป็น บริษัทใหญ่ โดยถือหุ้น

สามญัเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงในบริษัท (ตามนิยามของข้อบงัคับบริษัท) ได้มีการแก้ไขข้อบงัคบั หมวดที 

7 เรือง การกํากับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึง บริษัท ไอร่า แฟคตอริง จํากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) เป็นบริษัทย่อย จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทเพือให้สอดคล้องกับการข้อบังคบัของบริษัท

ใหญ่ โดยแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท หมวดที 9 การบริหารจดัการเพอืปฏิบติัตามนโยบายการควบคมุด้านการบริหารของ

บริษัทใหญ่ ข้อ 48 (2)(ข)(ค) รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุ ดงันี 

ข้อ ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับทีแก้ไขใหม่ 

48 เพือปฏิบตัิตามนโยบายควบคมุดแูลการจดัการ

ของบริษัทใหญ่ ให้กรณีดังต่อไปนีต้องได้รับการอนุมติั

จากทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือที

ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ก่อนทจีะ

ได้รับการอนุมัติจากทีประชุมคณะกรรมการ หรือที

ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) 

  (1)   ..................... 

  (2) เรืองทีต้องได้รับการอนมุตัิจากทีประชมุผู้

ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ก่อนบริษัทเข้าทํารายการ 

เพือปฏิบัติตามนโยบายควบคุมดูแลการจัดการของ

บริษัทใหญ่ให้กรณีดังต่อไปนีต้องได้รับการอนุมัติจากที

ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือทีประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ก่อนทีจะได้รับการอนุมติัจากที

ประชุมคณะกรรมการ หรือทีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัท 

(แล้วแต่กรณี) 

  (1)   ..................... 

  (2)   เรืองทีต้องได้รับการอนุมติัจากทปีระชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทใหญ่ ก่อนบริษัทเข้าทํารายการ 

ข้อ / ข้อบงัคบัเดิม / ข้อบงัคบัทแีก้ไขใหม.่./... 
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ข้อ ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับทีแก้ไขใหม่ 

 (ก)    ..................... 

 (ข) การเพิมทุนโดยการออกหุ้นเพิมทุนของบริษัท 

และการจดัสรรหุ้น รวมทงัการลดทุนจดทะเบียนซึง

ไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นอนั

จะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้ นทังทางตรงและ

ทางอ้อมของบริษัทใหญ่ ในบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ 

ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของ

บริษัท หรือเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท

ใหญ่ ทงัทางตรงและทางอ้อมในบริษัทไม่ว่าในทอด

ใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชําระ

แล้วของบริษัท 

(ค) การดําเนินการอืนใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วน

การถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ทงัทางตรงและทางอ้อม

ในบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 

ของทุนชําระแล้วของบริษัท หรือเป็นผลให้สดัส่วน

การถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ทงัทางตรงและทางอ้อม

ในบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อย

ละ 50 ของทุนชําระแล้วของบริษัทในการเข้าทํา

รายการอนืใด ทีมิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท 

 (ก)    ..................... 

 (ข)  การเพิมทุนโดยการออกหุ้นเพิมทุนของบริษัท และ

การจัดสรรหุ้น รวมทังการลดทุนจดทะเบียนซึงไม่เป็นไป

ตามสัดส่วนการถือหุ้ นเดิมของผู้ ถือหุ้ นอันจะเป็นผลให้

สดัส่วนการถือหุ้นทงัทางตรงและทางอ้อมของบริษัทใหญ่

ในบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของ

ทุนชําระแล้วของบริษัทหรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้ น

ของบริษัทใหญ่ทังทางตรงและทางอ้อมในบริษัทไม่ว่าใน

ทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทนุชําระแล้ว

ของบริษัทโดยนําหลักเกณฑ์ทีกําหนดตามประกาศของ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การได้มาหรือ

จําหน่ายไปซงึทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม ทงันี ต้อง

เป็นกรณีทีเมือคํานวณขนาดของรายการทีบริษัทเข้าทํา

รายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ แล้วอยู่ใน

เกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทใหญ่ 

(ค) การดําเนินการอืนใดอนัจะเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้น

ของบริษัทใหญ่ทังทางตรงและทางอ้อมในบริษัทไม่ว่าใน

ทอดใดๆลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของ

บริษัทหรือเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ทัง

ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆลดลงเหลือ

น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้วของบริษัทในการเข้า

ทํารายการอนืใดทมีิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท โดยนํา

หลกัเกณฑ์ทีกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรือง การได้มาหรือ จําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน 

มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทังนี ต้องเป็นกรณีทีเมือคํานวณ

ขนาดของรายการทีบริษัทเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับ

ขนาดของบริษัทใหญ่ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ

พิจารณาอนมุตัิจากทปีระชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 

 ประธานฯ ../... 



 
 

- 13 - 

AIRA Factoring Public Company Limited 
บริษัท ไอร่า แฟคตอริง จาํกัด (มหาชน) 
เลขทีบมจ. 0107547000141  

 

319 Chamchuri Square, 17th Floor, Phayathai Road, Pathumwan Sub-District, Pathumwan District, Bangkok 10330 

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชนั 17 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

Tel. 0-2657-6222  Fax: 0-2657-6244, 0-2657-6245 

 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชมุซกัถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มผีู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามและ

เสนอข้อคิดเห็น  

จึงเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

ตามรายละเอียดข้างต้น  โดยเป็นการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้น

ซงึมาประชมุ 

 มติทีประชมุ   ทีประชมุพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทงัหมด

ของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุม  อนุมัติการแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคับของบริษัทฯข้อ 48 (2)(ข)(ค)  ตามทีคณะกรรมการเสนอ 

โดยมีคะแนนเสียงดงัน ี

 จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 1,480,935,839 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.00 

 

วาระท ี8 เรืองอนื ๆ (ถ้ามี)  

-ไม่ม-ี 

 

จากนนัเลขานกุารบริษัทได้แจ้งผู้ ถือหุ้นทราบว่า วาระการประชมุทีเสนอพิจารณาตามทีบริษัทฯ ได้กําหนด

ไว้ในหนังสือบอกกล่าวการประชุมครบถ้วนแล้ว และเปิดโอกาสให้ทีประชุมสอบถามข้อมูลเพิมเติมหรือแสดงความ

คิดเห็นในเรืองต่าง ๆ และขอให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามผ่านระบบคําถาม DAP e-Shareholder Meeting  

เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรืองใดอีก ก่อนปิดการประชุมประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่ารายงานการ

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 จะเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และ

เนืองจากปัจจุบนับริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง ไม่มีการเสนอวาระรับรองรายงานการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้ว 

ดังนัน ในการประชุมครังถัดไป บริษัทฯ จะไม่บรรจุวาระรับรองรายงานการประชุมเพือเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้น

พิจารณาอีก หากผู้ ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็นหรือแก้ไขเพมิเติม สามารถติดต่อสว่นงานเลขานกุารบริษัท ภายใน 

1 เดือนหลงัจากทีมีการเผยแพร่รายงานการประชมุ 

 

จากนนัประธานฯ กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทีได้สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2564 

 

 

 

 

 ปิดประชมุ../... 




