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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557
ของ
บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น.
ณ หองสัมนา บริษัท หลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 ในวันนี้มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมรวม 63 ราย
นับจํานวนหุนได 33,534,339 หุน จากจํานวนหุนทั้งหมด 40,000,000 หุน หรือคิดเปนอัตรารอยละ 83.83
กอนดําเนินการประชุม เลขานุการบริษัทชี้แจงใหที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังตอไปนี้
เลขานุการบริษัทอธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน
1. ใหถือวา 1 หุน เทากับ 1 เสียง
2. ผูถอื หุนที่ประสงคจะออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดทําเครื่องหมายกากบาท
ลงในบัตรลงคะแนนในชองที่เปนความเห็นของทานเพียงชองเดียว เทานั้น มิฉะนั้น จะถือวาบัตรลงคะแนน
ดังกลาวเปนบัตรเสีย โดยผูถือหุนจะตองลงลายมือชื่อกํากับในบัตรลงคะแนนดังกลาวดวย
3. บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงดังกลาว ไปหักออกจากจํานวนเสียง
ทั้งหมดที่มาเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือวาคะแนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกลาว
เปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยกับวาระนั้นๆ
4. หากวาระใดไมมีผูออกเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ประธานจะถือวาที่ประชุมมีมติเอกฉันทในวาระนั้นๆ
5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมใหถือจากคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
นางลดาวัลย ธนะธนิต

ประธานกรรมการบริหาร

ทําหนาทีเ่ ปนประธานที่ประชุมแทน

กอนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัท ไดแนะนํากรรมการ ผูบริหาร ที่เขารวมการประชุมวิสามัญผูถือหุนในครั้งนี้
ดังตอไปนี้
กรรมการ
1. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ
2 นางนลินี งามเศรษฐมาศ
3. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร
4. นายสุวัฒน เหลาภราดรชัย

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหารและ
รักษาการกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ

5. นายวิวัฒน คงคาสัย
6. นายคุณากร เมฆใจดี
7. นายวิศษิ ฐ วงศรวมลาภ
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ผูบริหาร
1. นายกนกกิต นวสิริ
2. นางพรพิไล บุราสัย
3. นางไพศรี ฝกเจริญผล
4. นายสมเกียรติ วจนะเศรษฐ

ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายสินเชื่อและการตลาด
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายสินเชื่อและการตลาด
ผูอํานวยการ ฝายบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการฝายบริหารงานกลาง

นางสาว กฤษติกานต ผาคํา เลขานุการบริษัทไดแถลงตอที่ประชุมวา การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 ใน
วันนี้เปนไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ
ตามที่ ระบุไ วในหนังสื อเชิ ญประชุม โดยบริษัทไดกํา หนดรายชื่ อ ผูถือ หุนที่มีสิทธิ เขาร วมประชุมวิสามั ญผูถื อหุน ครั้งที่
1/2557 (Record date) ในวันศุกร ที่ 3 มกราคม 2557 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุน ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ หลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปดสมุดพักการโอนหุนในวันจันทร ที่ 6 มกราคม 2557
บัดนี้ มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมครบเปนองคประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.
2535 มาตรา 103 และขอบังคับของบริษัทขอ 32 แลว กลาวคือมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมไมนอยกวา 25 คน
หรือ ไม นอ ยกวากึ่ งหนึ่งของจํ านวนผู ถือ หุน โดยถื อหุ นนั บรวมกั นไดไ มน อยกวา 1 ใน 3 ของหุน ที่จํ าหน ายได ทั้งหมด
ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 10 เมษายน 2556
ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา วาระนี้เ ปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถือหุ น
ประจําป 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 สําเนารายงานการประชุมดังกลาวไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง โดยประธานไดเสนอใหทําการพิจารณาแตละหนา
มีผูถือหุนขอใหชี้แจงเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ดังนี้
ผูถือหุนถาม:

ตอบ:
ผูถือหุนถาม:

ในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระหนา 7 วา ในสวนของนายพูนศักดิ์
เธียไพรัตน ซึ่งเปนกรรมการอิสระ และถือหุนในบริษัทจํานวน 286,000 หุน คิดเปน 0.72% โดยครบ
วาระออกในครั้งนี้นั้น ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีถือ ควรงดออกเสียงในวาระนี้ และนําคะแนนไปหัก
ออกจากที่ผูถือหุนลงมติ จํานวน 33,374,130 เสียง หรือไม
กรรมการไดชี้แจงวา แมวานายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน ทานจะเปนกรรมการอิสระ และถือหุนในบริษัท
จํานวน 286,000 หุน การใชสิทธิดังกลาวสมารถกระทําได และไมขัดตอหลักธรรมาภิบาลแตอยางใด
ในหนาที่ 3 บรรทัดที่ 14 ขอแกไขจาก “กําไรสุทธิลดลงจาก 51.3 ลานบาท ในป 2555” เปน
“กําไรสุทธิลดลงจาก 51.3 ลานบาท ในป 2554”

ไมมีผูถือหุนเสนอขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เปนอยางอื่นอีก
หรือสอบถามในวาระนี้ ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ตองมีมติรับรองดวยเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 10 เมษายน 2556 ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้
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มติที่ลง

จํานวนเสียงที่ลงมติ

% ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

33,534,339

100

2. ไมเห็นดวย

-

-

3. งดออกเสียง

-

-

1. เห็นดวย

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคับบริษัท หมวดที่ 1 บททั่วไป ขอ 2 เรื่อง “นิยามบริษัทใหญ” และ
หมวดที่ 9 เรื่อง “การบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมดานการบริหารของบริษัท
ใหญ”
ประธานแจงตอที่ประชุมวา บริษัทมีความประสงคจะแกไขและเพิ่มเติมขอบังคับบริษัท ในหมวดที่ 1
บททั่วไป ขอ 2 เรื่อง “นิยามบริษัทใหญ” ซึ่งเดิมบริษัทมิไดกําหนดนิยามของคําวา บริษัทใหญ ไว และเพิ่มเติมในหมวดที่ 9
เรื่อง “การบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมดานการบริหารของบริษัทใหญ” ซึ่งเปนหมวดใหมที่ขอเพิ่มเติม
เพื่อใหสอดคลองกับ บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือเปนบริษั ทใหญ ถือหุนในบริษั ทเกินกวารอยละ 50
ของสิทธิออกเสียงในบริษัท
จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นสงสัยตาง ๆ ไมมีผูถือหุนสอบถามในวาระนี้
ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ตองมีมติอนุมัติดวยเสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหแกไขขอบังคับบริษัท หมวดที่ 1 บททั่วไป ขอ 2 เรื่อง “นิยาม
บริษัทใหญ” และหมวดที่ 9 เรื่อง “การบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมดานการบริหารของบริษัทใหญ ”
ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง

จํานวนเสียงที่ลงมติ

% ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

33,534,339

100

2. ไมเห็นดวย

-

-

3. งดออกเสียง

-

-

1. เห็นดวย

วาระที่ 3 พิจารณาแตงตั้งใหกรรมการ หรือผูรับมอบอํานาจของบริษัท บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอํานาจแกไข
ขอความ หรือ ถอยคําในการจดทะเบียนแกไขขอบังคับบริษัทได ตามคําแนะนํา ความเห็น หรือคําสั่ง
นายทะเบียน กระทรวงพาณิชย หรือ หนวยงานราชการที่เกี่ยวของได
ประธานไดแจงวา ตามทีท่ ี่ประชุมไดมีมติอนุมัติใหแกไขขอบังคับบริษัทในวาระที่ 2 นั้น เพื่อใหเกิด
ความถูกตอง เห็นควรพิจารณาแตงตั้งให นายวิวัฒน คงคาสัย และ/หรือ นางสาว กฤษติกานต ผาคํา บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปน
ผูรับมอบอํานาจของบริษั ท ในการแกไ ขขอความหรือถ อยคําในการจดทะเบีย นแกไขข อบังคับ บริษัทได ตามคํ าแนะนํ า
ความเห็น หรือคําสั่งนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย หรือ หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีสิทธิมอบอํานาจชวงได
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จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นสงสัยตาง ๆ ไมมีผูถือหุนสอบถามในวาระนี้
ประธานจึงขอใหที่ประชุ มลงมติ ซึ่งในวาระนี้ตองมีมติอ นุมัติดว ยเสียงข างมากของผูถือ หุน ซึ่งมาประชุ ม และออกเสีย ง
ลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแตงตั้งให นายวิวัฒน คงคาสัย และ/หรือ นางสาว กฤษติกานต ผาคํา
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผู รับมอบอํานาจของบริษัท ในการแกไ ขขอความหรือถอ ยคําในการจดทะเบียนแกไขข อบังคั บ
บริษัทได ตามคําแนะนํา ความเห็น หรือคําสั่งนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย หรือ หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งมี
สิทธิมอบอํานาจชวงได ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง

จํานวนเสียงที่ลงมติ

% ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

33,534,339

100

2. ไมเห็นดวย

-

-

3. งดออกเสียง

-

-

1. เห็นดวย

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-ไมมีจากนั้นประธานไดแจงผูถือหุนทราบวา วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทไดกําหนดไวใน
หนังสือบอกกลาวการประชุมเสร็จสิ้นแลว ขอเชิญผูถือหุนสอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ
มีผูถือหุนสอบถามดังตอไปนี้
ผูถือหุนถาม:
ตอบ:

บริษัทมีนโยบายแตกพารหรือไม
กรรมการไดชี้แจงวา ในปจจุบันบริษัทยังไมมีนโยบายการแตกพาร อยางไรก็ตามบริษัทพยายามหา
แนวทางในการแกไขปญหาเรื่องสภาพคลองของหุนบริษัทที่มีสภาพคลองนอย และไดมีการจายเงินปนผล
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูถือหุนไดผลตอบแทนที่ดีมาโดยตลอด

ผูถือหุนถาม:
ตอบ:

บริษัทมีนโยบายแจกหุนปนผลหรือไม เพื่อบริษัทจะไดมีเงินสดไวลงทุนในกิจการตอไป
กรรมการไดชี้แจงวา ณ ขณะนี้บริษัทยังไมมีนโยบายจายเงินปนผลเปนหุนปนผลแตอยางใด

ผูถือหุนถาม:
ตอบ:

ป 2557 บริษัทมีนโยบายขยายงานในปนี้ และปหนาหรือไม หากมีจะขยายงานไปดานธุรกิจไหน
กรรมการไดชี้แจงวา การขยายธุรกิจบริษัทยังคงเนนธุรกิจแฟคตอริ่งเปนหลัก เนื่องจากตลาดแฟคตอริ่ง
คอนขางใหญ แมปจจุบันธนาคารพาณิชยเขามาใหบริการ ก็ทําใหผูใชบริการรูจักธุรกรรมแฟคตอริ่งมาก
ขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทซึ่งดําเนินธุรกิจแฟคตอริ่งเปนหลักก็มีไมกี่ราย ซึ่งสวนใหญก็มีตลาดเฉพาะที่แตละ
รายมีความเชี่ยวชาญธุรกิจ ทําใหสามารถใหบริการและเขาถึงลูกคาไดคลองตัวกวาธนาคารพาณิชย ซึ่งถือ
เปนจุดแข็งของธุรกิจแฟคตอริ่ง ดังนั้นการขยายงานในปนี้และปหนาบริษัทคงเนนธุรกิจแฟคตอริ่งเปน
หลัก โดยเนนในฐานธุรกิจคาปลีก และธุรกิจชิ้นสวนยานยนต และทั้งสองฐานธุรกิจนี้ก็มีขนาดใหญมาก
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ผูถือหุนถาม:
ตอบ:

บริษัทมีแนวโนมทําธุรกรรมกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หรือไม
กรรมการไดชี้แจงวา บริษัทเห็นถึงความสําคัญและอยูระหวางการพิจารณาเชนกัน แตเนื่องจากระบบการ
ใหเครดิตการคาในประเทศกลุม AEC ที่มีโอกาสเติบโตสูงยังอยูในวงจํากัด อยางไรก็ตามหากตลาดมีความ
พรอม บริษัทก็สนใจดําเนินธุรกรรมมากขึ้นเชนกัน

ผูถือหุนถาม:

ดานการแขงขัน กรณีเปดเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และมีบริษัทจาก AEC เขามาแขงขันใน
ธุรกิจแฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น บริษัทจะแขงขันสูเขาไดหรือไม
กรรมการไดชี้แจงวา ในเรื่องการแขงขัน บริษัทไมกังวลมากนัก เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจดานนี้มานาน
กวา 17 ป มีความเชี่ยวชาญ รูจักลูกคา และเขาใจพฤติกรรมลูกคา ตลอดจนมีฐานขอมูลลูกคาจากประสบการณในการจัดเก็บหนี้
แนวโนมธุรกิจปนี้คาดวาเศรษฐกิจนาจะชะลอตัว การที่บริษัทยังเนนกลุมเปาหมาย 2 กลุมหลักไดแก
ธุรกิจคาปลีก และธุรกิจชิ้นสวนยานยนต ซึ่งที่ผานมาในไตรมาส 4 ปที่แลวธุรกิจชิ้นสวนยานยนตเริ่ม
ชะลอตัวลง บริษัทมีแนวทางดําเนินการอยางไร
กรรมการไดชี้แจงวา เนื่องจากตลาดของทั้งสองกลุมมีขนาดใหญ สัดสวนของสวนแบงการตลาดยังมีไม
มากนัก ซึ่งการชะลอตัวไมนาสงผลกระทบตอบริษัทเทาไหรนัก และในปนี้บริษัทจะรุกกลุมลูกคาขนาด
เล็ก - ขนาดกลางเพิ่มมากขึ้น
เรื่องหนี้สงสัยจะสูญซึ่งบริษัทไดระบุในงบการเงินแตละไตรมาส อยากทราบวามาจากธุรกิจอะไรบาง และ
มาจากธุรกิจชิ้นสวนยานยนตกี่ราย
กรรมการไดชี้แจงวา ในสวนของหนี้สงสัยจะสูญซึ่งไดระบุในงบการเงินนั้น มีมาจากหลากหลายธุรกิจ
โดยในปที่ผานมามีสัดสวนของธุรกิจชิ้นสวนยานยนตอยูเพียง 1-2 ราย ซึ่งถือวาไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบ
กับปริมาณการรับซื้อของบริษัท

ตอบ:

ผูถือหุนถาม:

ตอบ:

ผูถือหุนถาม:
ตอบ:

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามเรื่องใดอีก ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามาประชุมและได
เสนอขอคิดเห็นตางๆ ที่เปนประโยชนแกบริษัท ซึ่งคณะกรรมการจะขอรับไวพิจารณาและขอขอบคุณ อยางสูง และขอปด
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557
ปดประชุม เวลา 10.40 น.
......................................................
(นางลดาวัลย ธนะธนิต)
ทําหนาที่ประธานแทน
รับรองขอความถูกตอง
.............................................
(นายวิวัฒน คงคาสัย)
กรรมการบริษัท

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

……….……………………
(นางสาวกฤษติกานต ผาคํา)
ผูบันทึกการประชุม
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