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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
วันพุธที ่21 เมษายน 2564 

ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารจตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ  

ก่อนเริ่มการประชมุเลขานกุารบรษิัท ไดแ้จง้ว่าในช่วงสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโร
นา 2019 หรือ โควิด-19 บรษิัทฯ จึงด าเนินการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM)  
ดว้ย Cisco WebEx และระบบลงคะแนน และค าถามดว้ยระบบ DAP e-Shareholder Meeting บรกิารโดย บรษิัท 
ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอรม์ จากดั (DAP) ซึ่งเป็นบรษิัทในกลุม่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถ
ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุเป็นการลว่งหนา้ไดต้ัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2564 

ทัง้นีไ้ดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า เมื่อวนัที่ 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้
ถือหุน้เสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหนา้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุเขา้มาแต่อย่างใด 

และไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย ที่เขา้ร่วมการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ 
ดงันี ้

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม จ านวน 10 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด รายละเอียดดงันี ้

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
1. นายสรสิทธิ ์สนุทรเกศ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรษิัท  

(ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ) 
2. นายคณุากร เมฆใจดี  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางญาใจ พฒันสขุวสนัต ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายอคัรวิทย ์สกุใส  กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการสินเชื่อ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส ์
1. นางลดาวลัย ์ธนะธนิต  กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายวิศิษฐ์ วงศร์วมลาภ กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ 
3. นายพนูศกัด์ิ เธียไพรตัน ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
5. พลเรือเอกนวพล ด ารงพงศ ์ กรรมการอิสระ 
6. นางนงลกัษณ ์จนัทรสมบตัิ กรรมการ และกรรมการสินเชื่อ 
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ผู้บริหารของบริษัท ทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ ไดแ้ก ่
1. นางพรพิไล บรุาสยั   กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายพทัธว์ฒุิ วีระประดิษฐ์  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงินและบริหาร 
3. นายพิภพ จิรวงศกร   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบตัิการและสารสนเทศ 
4. นายพีรยสถ ์เกตฉุตัร   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารความเสี่ยงและแกไ้ขหนี ้
5. นายวฒุิพงษ ์อนรุตันธ์าดา  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานสินเชื่อและการตลาด 1 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 
ไดแ้ก่ 
1.  นายยงยทุธ เลิศสรุพิบลู   
2. นางสาวสชุาดา จิวะวงศส์กลุ  

ทีป่รึกษากฎหมายจาก บริษัท เอสพีเจ ลอว ์ออฟฟิศ แอนด ์คอนซัลท ์จ ากัด (เข้าประชุมด้วยตนเอง) 
นายพศินภมูิ จิตกลา้ 

เลขานุการบริษัท/ผูบ้ันทกึการประชุม 
นางสาววฑัรา อรุณ 

เริ่มประชมุ เวลา 14.00 น. 

เลขานุการบริษัทไดเ้รียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม โดยประธานไดก้ล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุน้ที่ได้
มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้นี ้และแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบถึงจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชุม โดยมีผู้ถือหุน้ที่มา
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส ์2 ราย เป็นจ านวนหุน้ทั้งสิน้ 3,700  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002 ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ
จ านวน 26 ราย จ านวนหุน้ 1,480,932,139 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 92.5583 รวมจ านวนผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 28 
ราย เป็นจ านวนหุ้น 1,480,935,839 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 92.5585 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบัขอ้ที่ 34 ของบรษิัทฯ  

ประธานมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท ชีแ้จงวิธีการส่งค าถาม และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระการประชุม ซึ่งก าหนดตามขอ้พึงปฏิบตัิส  าหรบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ดงันี ้

หลักเกณฑก์ารแสดงความคิดเหน็หรือซักถาม  

1. เนื่องจากการประชมุผูถื้อหุน้เป็นระบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์มีระยะเวลาจ ากัดในการประชุม  
ดงันั้น เพื่อใหส้ามารถบริหารจัดการเวลาในการประชุม  บริษัทฯ จึงขอใหท้่านผูถื้อหุน้ที่ประสงคใ์นการ
ถามค าถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ประชุมดังกล่าว ใหส้่งค าถามโดยการพิมพค์ าถามลงใน
ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เท่านัน้ ซึ่งจะแสดงสญัลกัษณแ์สดงว่า “สง่ค าถาม” ในหนา้จอ 
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2. บรษิัทฯ จะเปิดระบบสง่ค าถามใหผู้ถื้อหุน้พิมพส์่งค าถามตัง้แต่เริ่มตน้ในแต่ละวาระ และระบบสง่ค าถาม
จะปิดภายใน 3 นาทีหลงัจากจบรายงานในแต่ละวาระ   

3. ทัง้นี ้หากค าถามใดไม่เก่ียวขอ้งกับวาระที่เปิดใหซ้กัถาม บริษัทฯ จะขออนุญาตตอบค าถามในช่วงถาม -
ตอบ ในช่วงหลังจากวาระอื่นๆ  อย่างไรก็ตาม ค าถามที่ไม่ไดต้อบในวันนี ้   จะปรากฏในรายงานการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ส าหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ   

1. การนบัคะแนนเสียง จะนบัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง    

2. เมื่อมีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ บริษัทฯ จะเปิดระบบ DAP e-Shareholder Meeting ให้
ลงคะแนน เป็นเวลา 1 นาที โดยจะสอบถามผูถื้อหุน้ว่า  มีท่านใดออกเสียง  “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออก
เสียง” หรือไม่  หาก”มี” ขอใหผู้ถื้อหุน้ เลือกที่ช่อง ”ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง”  แลว้กด “ยืนยนั”เพื่อ
น าไปหกัออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง โดย
ผูถื้อหุน้ที่ไม่ไดล้งคะแนนออกเสียงจะถือว่า เห็นดว้ยทัง้หมด 

3. ส าหรบักรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ บรษิัทฯ จะถือ
การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนนั้น ซึ่งบริษัทฯ ไดบ้ันทึก
คะแนนเสียงดงักลา่วไวแ้ลว้ตัง้แต่ผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

4. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากนัประธานที่ประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชีข้าด 

ทัง้นี ้ในแต่ละวาระการประชุม เลขานุการบรษิัทจะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนใหท้ราบว่า มีผูถื้อหุ้นออก
เสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง หรือบตัรเสีย เป็นจ านวนเท่าใดใหผู้เ้ขา้ประชมุทราบ  

ในการประชุมครัง้นี ้บริษัทฯ ไดม้อบหมายให ้นายพศินภูมิ จิตกลา้ จาก บริษัท เอสพีเจ ลอว ์ออฟฟิศ แอนด ์
คอนซลัท ์จ ากดั  ท าหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบความถกูตอ้งของการมอบฉนัทะ การนบัองคป์ระชมุ และการลงคะแนนเสียง 

จากนัน้ประธานฯ ไดด้ าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้
 
วาระที ่1 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

นายอคัรวิทย ์สกุใส กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบ
ปี 2563 โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ส  าหรบัปี 2563 บริษัทฯ มีปริมาณการรับซือ้ลูกหนีก้ารคา้รวม 
18,423 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 17.80 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ส าหรบัรายไดด้อกเบีย้จากการซือ้สิทธิเรียกรอ้งในปี 2563 มี
จ านวน 159.62 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบัปี 2562 ซึ่งมีจ านวน 177.2 ลา้นบาท โดยมีจ านวนลดลง 17.58 ลา้นบาทหรือคิด
เป็นรอ้ยละ 9.9 สาเหตุหลักการลดลงของดอกเบีย้จากการซือ้สิทธิเรียกรอ้ง  เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ซึ่งมีผลท าให้ปริมาณธุรกรรมลดลงและดว้ยปริมาณการท าธุรกรรมที่น้อยลงนี ้ จึง
ส่งผลใหร้ายไดจ้ากค่าธรรมเนียมและบริการลดลงเช่นกัน โดยในปี 2563 มีจ านวน 41.07 ลา้นบาทเมื่อเทียบกับปี 
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2562 ที่มีจ  านวน 47.76 ลา้นบาทลดลง 6.68 ล้านบาทคิดเป็นรอ้ยละ 14 ทั้งนีใ้นปี 2563 ไดม้ีการขายสินทรัพย์ที่
เสื่อมสภาพการใชง้าน จึงท าใหร้ายไดอ้ื่นของบรษิัทฯมกีารเพิ่มขึน้ 3.6 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ  63.7 

เนื่องดว้ยเศรษฐกิจมีการชะลอตวัจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัท าใหก้ารรบัซือ้ลกูหนีล้ดนอ้ยลง สง่ผล
ใหบ้รษิัทฯ ลดปริมาณการกูย้ืมเงินเพื่อที่จะน ามาหมนุเวียนใชใ้นกิจการจากสถาบนัการเงินลดลงเช่นกนั ทัง้จากการที่
อปุสงคใ์นประเทศยงัคงไม่ฟ้ืนตวัอย่างเต็มที่ท  าใหอ้ตัราดอกเบีย้นโยบายคงอยู่ในระดบัที่ต ่า สง่ผลใหต้น้ทนุทางการเงิน
ของบริษัทในปี 2563 เท่ากับ 42.06 ลา้นบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แลว้เป็นจ านวน  12.83   ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 
23.4 

ในปี 2563 และปี 2562 บริษัทฯมีค่าใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากับ 109.87 ลา้นบาทและ 105.48 ลา้นบาท 
ตามล าดบั เพิ่มขึน้เท่ากับ 4.89 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 4.2 สาเหตมุาจากค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
มีจ านวนเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9 ในปี 2563 มีจ านวนเท่ากบั 7.7 ลา้นบาท  

ส าหรบัก าไรสทุธิในปี 2563 และปี 2562 บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 42.71 ลา้นบาทและ 42.16 ลา้นบาท
ตามล าดบั  โดยก าไรสทุธิมีจ านวนเพิ่มขึน้เท่ากับ 0.55 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.3 แมว่้าสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ไวรสั COVID-19 จะท าใหเ้ศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวแต่บริษัทฯ ยังสามารถที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายภายในไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและผลประโยชนจ์ากตน้ทนุทางการเงินที่อยู่ในระดบัต ่า สง่ผลใหก้ าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากปีที่แลว้ 

ทัง้นี ้รายละเอียดต่าง ๆ บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพรไ่วใ้นรายงานประจ าปี 2563 หวัขอ้ ค าอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจดัการ ที่บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งใหท้่านผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นีแ้ลว้ หรือสามารถ
ดาวนโ์หลดไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

ส าหรบั Highlight ส าคญัในการด าเนินธุรกิจปี 2563 ดงันี ้
- บริษัทฯ ไดร้่วมมือกับพันธมิตรผู้พัฒนาระบบจัดซือ้จัดจ้าง เพื่อใหบ้ริการสินเชื่อ Supply Chain 

Finance (SCF) แก่ผูข้ายหรือซพัพลายเออร ์ที่ลงทะเบียนขายสินคา้บนระบบจดัซือ้ของพนัธมิตร 
- บริษัทฯ ยังคงพัฒนาระบบ e-Factoring อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการรบัซือ้
ลูกหนีแ้บบอิเลกทรอนิกส์เป็นรายแรก และเตรียมขยายช่องทางการขอสินเชื่อแฟคตอริ่งแบบ
ออนไลน ์โดยแสวงหาพนัธมิตรเจา้ของ e-Commerce Platform เพื่อพนัฒนาธุรกิจใหข้ยายเพิ่มขึน้ 
-   บรษิัทฯ เริ่มอ านวยสินเชื่ออ่ืนๆ นอกจากสินเชื่อ Factoring เช่น สินเชื่อระยะยาว (Project finance) 
ส  าหรบัลกูคา้ Factoring ประวตัิดี   และคาดว่าในปี 2564 จะสามารถปลอ่ยสินเชื่ออื่นๆ ไดม้ากกว่า 
200 ลา้นบาท 

-   บรษิัทฯ แสวงหาความรว่มมือกบัหน่วยงานรฐั เพื่อขยายสินเชื่อแฟคตอริ่งแก่ซพัพลายเออรใ์นระบบ
จดัซือ้ของรฐับาล 

 
นอกจากนี ้เมื่อวนัที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC) เรียบรอ้ยแลว้ 
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จากนั้นไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมซักถามและเสนอขอ้คิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามและ
เสนอขอ้คิดเห็น  

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นเพื่อรบัทราบ จึงไม่มีการลงมติ ถือว่ารบัทราบการรายงานผลด าเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2563 ตามที่เสนอ 

มติที่ประชมุ ที่ประชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2563 ตามที่เสนอ 
      
วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นชอบ งบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 
ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั และไดผ้่าน
การพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยสรุป
สาระส าคญัของงบการเงนิไดด้งันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
รายการ ปี 2563 ปี 2562 การเปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 

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

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

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

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

ก าไรส  าหรบัปี 42,713  42,159  554  1.31% 

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

ก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.0267  0.0263  0.0004  1.52% 

จากนั้นไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมซักถามและเสนอขอ้คิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามและ
เสนอขอ้คิดเห็น  

จึงเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการ
เสนอ โดยเป็นการลงมตดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชมุ ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก อนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้
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 จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 1,480,935,839 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.00 

 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ รายงานว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ ขอ้ 43 ก าหนดว่า บริษัทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารอง เป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิ
ภายหลงัหกัเงินส ารองต่าง ๆ โดยการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้อยู่กบักระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความ
จ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะตอ้งไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏ
อยู่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนยัส  าคญัต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัทฯ 

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไร
สทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 ดงันี ้

1. จดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายในอตัรารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิ เป็นเงินทัง้สิน้ 2.20 
ลา้นบาท 

2. งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากไดม้ีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลด าเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 
2563 ในอัตราหุน้ละ 0.021 บาท เป็นเงิน 33.60 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 78.67 ของก าไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายปันผลของบรษิัทฯ  

จากนั้นไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมซักถามและเสนอขอ้คิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามและ
เสนอขอ้คิดเห็น  

จึงเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการไม่จ่ายเงินปันผล
ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยเป็นการลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก อนุมัติการจดัสรรก าไรเพื่อเป็น
ทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 2.20 ลา้นบาท และงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

 

 

 



ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1  

 

- 15 - 

AIRA Factoring Public Company Limited 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ  ากัด (มหาชน) 
เลขที่บมจ. 0107547000141  
 

319 Chamchuri Square, 17th Floor, Phayathai Road, Pathumwan Sub-District, Pathumwan District, Bangkok 10330 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 17 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
Tel. 0-2657-6222  Fax: 0-2657-6244, 0-2657-6245 
 

 จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 1,480,935,839 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.00 

 
วาระที ่4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

นายคุณากร เมฆใจดี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120  และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (5) ซึ่งก าหนดให้ที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบรษิทัฯ ทกุปี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัท 
ส  านักงาน อีวาย จ ากัด  จ านวน 5 ราย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 โดยมีรายชื่อดงันี ้

รายช่ือผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตเลขที ่
ปีทีล่งลายมือช่ือรับรอง 
งบการเงนิของบริษทัฯ 

1. นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ 5238 - 
2. นางสาววิสสตุา จรยิธนากร 3853 - 
3. นางสาวสมุนา พนัธพ์งษส์านนท ์ 5872 - 
4. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิรกิลุ 4807 - 
5. นางสาวเกิดศริ ิกาญจนประกาศิต 6014 - 

โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และใน
กรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้ห ้จัดหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของบริษัท 
ส  านกังาน อีวาย จ ากัด   เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 แทนได ้ และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 
เป็นเงิน 1,010,000 บาท เท่ากบัปีก่อน โดยไม่รวมค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบรษิัทฯ จะจ่ายตามจรงิ 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีของบรษิัท ส  านกังาน อีวายฯ ไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชี
กบับรษิัท/บริษัทย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอิสระ โดยบริษัท ส  านักงาน อีวายฯ เป็นผูส้อบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทในเครือ  นอกจากนี ้
การเปลี่ยนผูส้อบบญัชีเพื่อใหผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกันกับบริษัทในกลุ่มและตามแผนการควบคมุค่าใชจ้่ายของบริษัท 
โดยคณุภาพและมาตรฐานการใหบ้รกิารของผูส้อบบญัชีรายใหม่ไมแ่ตกต่างจากรายเดิม 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถามและเสนอขอ้คิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุซกัถามและ
เสนอขอ้คิดเห็น  
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จึงเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยเป็นการลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก อนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจาก 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด  และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี  2564 จ านวน 1,010,000 บาท ตามที่
คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

 จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 1,480,935,839 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.00 

 
วาระที ่5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการทีอ่อกตามวาระประจ าปี 2564 

ก่อนเริ่มวาระนีท้ี่ประชุมไดเ้ชิญ นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ  นางลดาวัลย ์ธนะธนิต และนายวิศิษฐ์ วงศร์วม
ลาภ ซึ่งเป็นกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สียออกจากที่ประชมุ 

นางญาใจ พัฒนสขุวสนัต ์กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน รายงานว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคับของบริษัท
ขอ้ 18. ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ และกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้
ในปี 2564 มีกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ราย ประกอบดว้ย 

1. นายสรสิทธิ์  สนุทรเกศ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2. นางลดาวลัย ์ธนะธนิต กรรมการ  
3. นายวิศิษฐ์ วงศร์วมลาภ กรรมการ  

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ในการเสนอรายชื่อบคุคล
ที่เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท              เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหนา้
ตัง้แต่วนัที่      1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเขา้รบัการ
คดัเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด  

ทั้งนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาซึ่ง
ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 โดยพิจารณาจากโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบตัิของกรรมการใน
ดา้นต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแลว้ เห็นควรเสนอที่ประชมุพิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามก าหนด
วาระทัง้ 3 ราย กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบคุคลดงักลา่วเป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้น เหมาะสม
กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการตามตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่เก่ียวขอ้ง  
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถามและเสนอขอ้คิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุซกัถามและ
เสนอขอ้คิดเห็น  

จึงเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจ าปี 2564 ตามที่คณะกรรมการ
เสนอเป็นรายบุคคล โดยเป็นการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก อนุมัติเลือกตัง้กรรมการที่ออก
ตามวาระประจ าปี 2564 ทัง้ 3 ราย กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียง
ดงันี ้

1. นายสรสิทธิ์ สนุทรเกศ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
 จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 1,480,935,839 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.00 

2. นางลดาวลัย ์ธนะธนิต กรรมการ 
 จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 1,480,935,839 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.00 

 
3. นายวิศิษฐ์ วงศร์วมลาภ กรรมการ  

 จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 1,480,935,839 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.00 

 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และจ่ายบ าเหน็จกรรมการ 

นางญาใจ พฒันสขุวสนัต ์กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงาน
ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครั้งนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอ
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ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบีย้ประชุม โดยไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนในระดบัที่เหมาะสมเทียบเคียงไดก้ับ
ตลาดทนุและอตุสาหกรรมเดียวกนั           

จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2564 ในรูปของเบี ้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เท่ากับปี 2563 
รายละเอียดดงันี ้

 รายละเอียด 

ค่าเบีย้
ประชุม  

(บาทต่อคร้ัง) หมายเหตุ 

ปี 2564 

คณะกรรมการบริษัท    
 - ประธานกรรมการบรษิัท 25,000 กรรมการที่เป็นผูบ้รหิารไดร้บั

ค่าเบีย้ประชมุกึ่งหนึ่ง  - กรรมการบรษิัท 15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ     
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000  - 
 - กรรมการตรวจสอบ 15,000   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  15,000 กรรมการที่เป็นผูบ้รหิารไดร้บั

ค่าเบีย้ประชมุกึ่งหนึ่ง  - กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 10,000 

คณะกรรมการบริหาร    
 - ประธานกรรมการบรหิาร 15,000 กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 

ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ  - กรรมการบรหิาร 10,000 

คณะกรรมการสินเช่ือ    

 - ประธานกรรมการสินเชื่อ 15,000 กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ  - กรรมการสินเชื่อ 10,000 

หมายเหต:ุ ไม่มีสิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ  

และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาการจ่ายบ าเหน็จใหแ้ก่กรรมการ
บริษัท ในวงเงินไม่เกิน 0.76 ลา้นบาท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาการจ่ายบ าเหน็จใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานปี 2563 แลว้ มีรายละเอียด ดงันี ้
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ค่าบ าเหน็จ 
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 

 (ปีทีเ่สนอ) 

ค่าบ าเหน็จ 
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 

2562 
หมายเหตุ 

0.76 ลา้นบาท 1.05 ลา้นบาท ค่าบ าเหน็ จของปีที่ เสนอลดลง  
0.26 ลา้นบาทจากปีที่ผ่านมา หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 25 

ทั้งนี ้การค านวณค่าบ าเหน็จที่จ่ายใหแ้ก่กรรมการบริษัทให้คิดตามสัดส่วนการเข้าด ารงต าแหน่งของ
กรรมการแตล่ะท่าน 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถามและเสนอขอ้คิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุซกัถามและ
เสนอขอ้คิดเห็น  

จึงเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และจ่ายบ าเหน็จกรรมการ พรอ้มทัง้
อนุมตัิค่าบ าเหน็จกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยเป็นการลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุน้ที่มาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบีย้ประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 และการจ่ายบ าเหน็จกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนน
เสียงดงันี ้

 จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 1,480,935,839 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.00 

 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 48 (2)(ข)(ค) 
   ประธานฯ รายงานว่าเนื่องดว้ย บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น บริษัทใหญ่ โดยถือหุน้
สามญัเกินกว่ารอ้ยละ 50 ของสิทธิออกเสียงในบรษิัท (ตามนิยามของขอ้บงัคบับริษัท) ไดมี้การแกไ้ขขอ้บงัคบั หมวดที่ 
7 เรื่อง การก ากับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่ง บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) เป็นบริษัทย่อย จึงมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการขอ้บังคบัของบริษัท
ใหญ่ โดยแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัท หมวดที่ 9 การบรหิารจดัการเพื่อปฏิบตัิตามนโยบายการควบคมุดา้นการบรหิารของ
บรษิัทใหญ่ ขอ้ 48 (2)(ข)(ค) รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุ ดงันี ้
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ข้อ ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับทีแ่ก้ไขใหม่ 
48 เพื่อปฏิบตัิตามนโยบายควบคมุดแูลการจดัการ

ของบริษัทใหญ่ ใหก้รณีดังต่อไปนีต้้องไดร้บัการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือที่
ประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิัทใหญ่ (แลว้แต่กรณี) ก่อนที่จะ
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่
ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท (แลว้แต่กรณี) 

  (1)   ..................... 
  (2) เรื่องที่ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้

ถือหุน้ของบรษิัทใหญ่ ก่อนบรษิัทเขา้ท ารายการ 
 (ก)    ..................... 
 (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุน้เพิ่มทุนของบริษัท 
และการจดัสรรหุน้ รวมทัง้การลดทุนจดทะเบียนซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้อนั
จะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางออ้มของบรษิัทใหญ่ ในบรษิัทไม่ว่าในทอดใด ๆ 
ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้วของ
บริษัท หรือเป็นผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษัท
ใหญ่ ทัง้ทางตรงและทางออ้มในบริษัทไม่ว่าในทอด
ใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของทุนช าระ
แลว้ของบรษิัท 
(ค) การด าเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วน
การถือหุน้ของบริษัทใหญ่ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม
ในบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่ารอ้ยละ 10 
ของทุนช าระแลว้ของบริษัท หรือเป็นผลใหส้ัดส่วน
การถือหุน้ของบริษัทใหญ่ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม
ในบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 50 ของทุนช าระแล้วของบริษัทในการเข้าท า
รายการอื่นใด ที่มิใช่รายการธุรกิจปกติของบรษิัท 

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายควบคุมดูแลการจัดการของ
บริษัทใหญ่ให้กรณีดังต่อไปนี ้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบรษิทัใหญ่ (แลว้แต่กรณี) ก่อนที่จะไดร้บัการอนมุตัิจากที่
ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
(แลว้แต่กรณี) 

  (1)   ..................... 
  (2)   เรื่องที่ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ

บรษิัทใหญ่ ก่อนบรษิัทเขา้ท ารายการ 
 (ก)    ..................... 
 (ข)  การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และ
การจัดสรรหุน้ รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไป
ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้
สดัส่วนการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของบริษัทใหญ่
ในบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของ
ทุนช าระแล้วของบริษัทหรือเป็นผลใหส้ัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทใหญ่ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษัทไม่ว่าใน
ทอดใด ๆ ลดลงเหลือนอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของทนุช าระแลว้
ของบริษัทโดยน าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม ทัง้นี ้ตอ้ง
เป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าท า
รายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ แลว้อยู่ใน
เกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้
ของบรษิทัใหญ่ 
(ค) การด าเนินการอื่นใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้
ของบริษัทใหญ่ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษัทไม่ว่าใน
ทอดใดๆลดลงเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนช าระแล้วของ
บริษัทหรือเป็นผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทใหญ่ทั้ง
ทางตรงและทางออ้มในบรษิัทไม่ว่าในทอดใดๆลดลงเหลือ
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของทุนช าระแลว้ของบริษัทในการเขา้
ท ารายการอื่นใดที่มิใช่รายการธุรกิจปกติของบรษิัท โดยน า
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ข้อ ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับทีแ่ก้ไขใหม่ 
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การไดม้าหรือ จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน 
มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี ้ตอ้งเป็นกรณีที่ เมื่อค านวณ
ขนาดของรายการที่บริษัทเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษัทใหญ่  แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ
พิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทใหญ่ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถามและเสนอขอ้คิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุซกัถามและ
เสนอขอ้คิดเห็น  

จึงเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับของบริษัทฯ 
ตามรายละเอียดขา้งตน้  โดยเป็นการลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุ 

 มติที่ประชมุ   ที่ประชมุพิจารณาแลว้ และมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม  อนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับของบริษัทฯขอ้ 48 (2)(ข)(ค)  ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

 จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 1,480,935,839 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.00 

 
วาระที ่8 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

-ไม่มี- 
 
จากนัน้เลขานุการบรษิัทไดแ้จง้ผูถื้อหุน้ทราบว่า วาระการประชมุที่เสนอพิจารณาตามที่บรษิัทฯ ไดก้ าหนด

ไวใ้นหนังสือบอกกล่าวการประชุมครบถว้นแลว้ และเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมหรือแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และขอใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามผ่านระบบค าถาม DAP e-Shareholder Meeting  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเรื่องใดอีก ก่อนปิดการประชุมประธานฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่ารายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 จะเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และ
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง ไม่มีการเสนอวาระรบัรองรายงานการประชุมใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแลว้ 
ดังนั้น ในการประชุมครัง้ถัดไป บริษัทฯ จะไม่บรรจุวาระรับรองรายงานการประชุมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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พิจารณาอีก หากผู้ถือหุน้ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือแก้ไขเพิ่มเติม สามารถติดต่อส่วนงานเลขานุการบริษัท 
ภายใน 1 เดือนหลงัจากที่มีการเผยแพรร่ายงานการประชมุ 

 
จากนัน้ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุน้ที่ไดส้ละเวลามาประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2564 
 
 
 
 

ปิดประชมุ เวลา 15.07 น. 

 

        
               (นายสรสิทธิ์ สนุทรเกศ) 
               ประธานกรรมการบรษิัท                     
 
 
  รบัรองขอ้ความถกูตอ้ง  
 

 

 
 

 

 

 

............................................. 
(นายอคัรวิทย ์สกุใส) 
กรรมการบรษิัท 

............................................. 
(นางนงลกัษณ ์จนัทรสมบตัิ) 

กรรมการบรษิัท 
        
 

 
……….…………………… 
     (นางสาววฑัรา อรุณ) 
      ผูบ้นัทกึการประชมุ 


