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วนัที 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 

เรือง หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558   
เรียน ผู้ ถือหุ้นของบริษทั 
เอกสารแนบ   

1.  สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557  
2. สรุปรายงานประจําปี 2557/2558 พร้อมรายงานประจําปี 2557/2558 งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีสิ นสุดวันที  20 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 ที ผู้ สอบบัญชี ไ ด้ตรวจสอบแล้ว  และรา ยงาน                 
ของผู้สอบบญัชีฉบบัสมบรูณ์ในรูปแบบซีดี-รอม                   

3. รายละเอียดคา่สอบบญัชี 
4. ประวตัิบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และหลกัเกณฑ์และขั นตอนการเสนอ

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 
5. ข้อบงัคบัของบริษัททีเกียวข้องกบัการจดัประชมุผู้ถือหุ้น 
6. คําชี แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพือเข้าร่วมประชุม      

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. รายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมประจําปี 2557/2558                          
8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2557/2558 ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบหนังสือ 
9. หนงัสือมอบฉนัทะ 
 (แผนทีโรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สขุมุวิท) 

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียก   
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวนัศุกร์ที 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม      
โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สขุมุวิท เลขที 30 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี  

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 

บริษัทได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ขึ นเมือวันที 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ 
บริษัทได้จดัสง่สําเนารายงานการประชมุดงักลา่วให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั
นบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และจดัสง่ให้แก่กระทรวงพาณิชย์ รวมทั งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
ตามทีกฎหมายกําหนดเรียบร้อยแล้ว โดยสําเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2557 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึงได้แนบมานี  

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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2. รับทราบรายงานประจําปีและผลการดําเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงินสําหรับ     
รอบระยะเวลาบญัชีสิ นสุดวันที 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ทีผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 

บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวันที 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558     
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึงได้แนบมานี  นอกจากนี  เพือให้เป็นไปตามมาตรา 112 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทํางบการเงินของบริษัทสําหรับ        
รอบระยะเวลาบญัชีสิ นสุดวนัที 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีแล้ว  
เพือเสนอให้ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ สรุปสาระสําคญัได้ดงันี  

รายการ 
รอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวันที 

20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
รอบระยะเวลาบญัชีสิ นสุดวันที 

20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 60,636.58 ,. 

หนี สินรวม (ล้านบาท) 51,729.13 ,. 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 8,907.45 ,. 

มูลค่าหุ้นทีเรียกชาํระแล้ว (ล้านบาท) 250.00 . 

รายได้รวม (ล้านบาท) 15,234.80 ,. 

กาํไรสุทธิ (ล้านบาท) 2,501.44 ,. 

อัตราส่วนกาํไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.01 . 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานประจําปีและรายงาน
ของคณะกรรมการทีแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวันที 20 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และอนุมัติงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวันที 20 กุมภาพันธ์    
พ.ศ. 2558 ทีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว 

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสําหรับ 
รอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวันที 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินรวม  
หลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภททีกฎหมายและบริษัทได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่าย        
เงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย     
ในแต่ละปี รวมถึงความจําเป็นและความเหมาะสมอืนๆ ตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร ดังนั น     
การจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวันที 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558  
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จึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึงสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่าย 
เงนิปันผลในรอบระยะเวลาบญัชีทีผ่านมาได้ดงันี        

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็ นคว รใ ห้ ที ป ร ะชุมผู้ ถื อหุ้ น รับท รา บกา ร จ่า ย เงิ น ปัน ผ ล 
ระหว่างกาล นอกจากนี  จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวันที 20 
กุมภา พัน ธ์  พ.ศ.  2558 ปร าก ฏว่ าบ ริ ษัท มี กํา ไ ร สุท ธิ ส่ ว น ที เ ป็ น ของ บ ริ ษัทใ หญ่  จํ า นว น 
2,417,534,799.64 บาท ซึงเป็นกําไรสุทธิภายหลงัจากทีบริษัทได้ชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัรา
ร้อยละ 20 แล้ว จงึเห็นควรให้ทีประชมุผู้ถือหุ้นอนมุตัิการจา่ยเงินปันผลสว่นสดุท้ายในอตัราหุ้นละ 1.85 
บาท โดยจา่ยเงินปันผลสว่นสดุท้ายในวนัที 25 มิถนุายน พ.ศ. 2558 ดงันั น จํานวนเงินปันผลจา่ยทั งสิ น
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวันที 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จะเท่ากับ 3.45 บาทต่อหุ้ น  
คิดเป็นอัตราร้อยละ 35.68 ของกําไรสุทธิ โดยกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผลในสมุด
ทะเบียนหุ้นในวนัที 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และรวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมดุทะเบียน 
พักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
ในวนัที 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ทั งนี  สิทธิในการรับเงนิปันผลสว่นสดุท้ายยงัมีความไมแ่น่นอนจนกวา่
จะได้รับการอนมุตัิจากทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

4. แต่งตั งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี  

เพือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคับ    
ของบริษัทข้อ 36 การแต่งตั งผู้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติ      
จากทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีสําหรับ
ระยะเวลาบญัชีสิ นสุดวันที 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบญัชีตั งแต่วนัที 21 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2559 ถึงวนัที 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และได้เสนอต่อทีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพือเสนอ

รายการ 
รอบระยะเวลาบญัชีสิ นสุด 

วันที 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
รอบระยะเวลาบญัชีสิ นสุด 

วันที 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 

กาํไรสุทธิ (ล้านบาท) 2,501.44 2,417.53 

จาํนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 250 250 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.45 3.45 
- เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)   1.60 1.60 
- เงนิปันผลส่วนสุดท้าย (บาท/หุ้น) 1.85 1.85 
รวมเงินปันผลจ่ายทั งสิ น (ล้านบาท) 862.50 862.50 
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 34.48 35.68 
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ให้ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตั งผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากัด 
ตามทีปรากฏด้านลา่งนี  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

1. ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3356 
2. นายเพิมศกัดิ วงศ์พชัรปกรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3427 
3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4301 

รายการตรวจสอบ / สอบทาน 
งบการเงนิบริษัทและบริษัทย่อย 

รอบระยะเวลาบัญชี
สิ นสุดวันที 20 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

ระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวันที 
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

ระยะเวลาบัญชีตั งแต่วันที 21 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถงึวันที 

29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  

ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส
(บาท)

1,650,000.00 1,650,000.00 - 

ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี
(บาท) 

3,650,000.00 3,700,000.00 ,. 

รวม (บาท) 5,300,000.00 5,350,000.00 ,. 

ทั งนี  รายละเอียดคา่สอบบญัชีปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึงได้แนบมานี  

ความเห็นของคณะกรรมการ  เ ห ็น ช อ บ ต า ม ที ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ เ ส น อ แ ล ะ 
เ ห็นควรให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่งตั งดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 
3356 และ/หรือ นายเพิมศกัดิ วงศ์พชัรปกรณ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 และ/หรือ    
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทสําหรับระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวันที 20 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 โดยกําหนดค่าสอบบญัชีจํานวน ,, บาท และระยะเวลาบญัชีตั งแต่
วนัที 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวนัที 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  โดยกําหนดค่าสอบบญัชีจํานวน 
300,000 บาท พร้อมทั งค่าใ ช้จ่ายทีอาจถูกเ รียกเก็บเพิม เติม ในกรณีทีมีการเปลียนแปลง 
อยา่งมีนยัสําคญัเป็นจํานวนไมเ่กิน 300,000 บาท 

. อนุมัตกิารเปลียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี และแก้ไขข้อบงัคับ ข้อ 37 ของบริษัท 

 เพือเพิมประสิทธิภาพในด้านการบริหารงานและการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเพือให้เป็นไปตาม 
เดือนภาษี บริษัทควรพิจารณาเปลียนแปลงรอบระยะเวลาบญัชี ดงันี  

ก่อนการเปลียนแปลง เริมตั งแตว่นัที 21 กมุภาพนัธ์ และสิ นสดุวนัที 20 กมุภาพนัธ์ปีถดัไป 
หลังการเปลียนแปลง เริมตั งแตว่นัที 1 มีนาคม และสิ นสดุในวนัสดุท้ายของเดือนกมุภาพนัธ์

ปีถดัไป 
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 ทั งนี  รอบระยะเวลาบญัชีใหม่นี จะมีผลใช้บังคบัตั งแต่รอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 2559 (เริมตั งแต ่
วนัที 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 และสิ นสดุวนัที 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) เป็นต้นไป 

ในช่วงระหว่างการเปลียนแปลงก่อนรอบระยะเวลาบัญชีใหม่จะมีผลใช้บงัคบั รอบระยะเวลาบญัชี
ประจําปี 2558 จะมกีารปิดบญัชี  ครั ง ได้แก่ 

ระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน เริมตั งแต่วันที  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และสิ นสุดวันที  20 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559

ระยะเวลาบัญชีถดัไป เริมตั งแต่วันที  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และสิ นสุดวันที  29 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559

บริษัทจะจดัทํางบการเงินของบริษัทตามระยะเวลาบญัชีดงักลา่วข้างต้น 

 เพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท จึงเห็นควรแก้ไขข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อที  เป็นดงันี  

“ข้อ . รอบปีบญัชีของบริษัทจะเริมต้นวนัที  มีนาคม และสิ นสดุในวนัสดุท้ายของเดือนกมุภาพนัธ์ 
ในปีถดัไป” 

 ถ้อยคํา ข้อความหรือประโยคทีได้มีการเพิมเติมเข้าไปจะมีการขีดเส้นใต้กํากบัไว้และทีได้มีการยกเลิก
จะถกูขีดฆา่ดงัทีปรากฏในตารางด้านขวา 

ก่อนการแก้ไข หลังการแก้ไข 

ข้อ . รอบปีบญัชขีองบริษทัจะเริมต้นวนัที  
กมุภาพนัธ์ และสิ นสดุวนัที  กุมภาพนัธ์ ในปี
ถดัไป 

ข้อ . รอบปีบญัชีของบริษัทจะเริมต้นวนัที 
 กมุภาพนัธ์  มีนาคม และสิ นสดุในวนัที 
 กุมภาพนัธ์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ 
ในปีถดัไป 

เพือให้เป็นไปตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  และข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อ  การแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากทีประชุมผู้ ถือหุ้ นซึง 
ลงมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสีของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
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ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเปลียนแปลงรอบระยะเวลา
บญัชี โดยให้รอบระยะเวลาบญัชีเริมตั งแตว่นัที  มีนาคม และสิ นสดุในวนัสดุท้ายของเดือนกมุภาพนัธ์
ปีถดัไป และแก้ไขข้อบงัคบั ข้อ  ของบริษัทให้สอดคล้องกบัรอบระยะเวลาบญัชีดงักลา่ว 

. เลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระและแต่งตั งกรรมการใหม่ 

 เพือให้เป็นไปตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อ 16 กรรมการจํานวนหนึงในสามต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 นี  มีกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน 
ดงันี  

1. นางสาวกณัณิกา เกื อศิริกลุ  กรรมการ 
2. นางจิราพร คงเจริญวานิช กรรมการ 
3. นายทาเคะโตะ อนัโดะ กรรมการ 
4. นายเดช บลุสขุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

เนืองจากนายทาเคะโตะ อันโดะ จะเข้ารับภาระกิจใหม่จึงไม่ประสงค์ทีจะกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอีกต่อไป คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้มีการแตง่ตั งนายคนิูโอะ คาวามรูะ เข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการใหมแ่ทนนายทาเคะโตะ อนัโดะ  

ดงันั น บคุคลทีได้รับการเสนอชือเลือกตั งและแต่งตั งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีพ้น
จากตําแหน่งตามวาระ มีรายชือดงัทีปรากฏด้านลา่งนี   

1. นางสาวกณัณิกา เกื อศิริกลุ   
2. นางจิราพร คงเจริญวานิช    
3.  นายเดช บลุสขุ  
4. นายคนิูโอะ คาวามรูะ  

อนึง ประวัติบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 4           
ซึงได้แนบมานี  และขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ       
ในรายงานประจําปีของบริษัท 

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตั งนางสาวกัณณิกา เกื อศิริกุล 
นางจิราพร คงเจริญวานิช และนายเดช บุลสุข กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารง
ตําแหนง่กรรมการของบริษทัอีกวาระหนึง และแตง่ตั งนายคนิูโอะ คาวามรูะ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษทัแทนทีนายทาเคะโตะ อนัโดะ 
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 7. อนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที 3/2558 ได้พิจารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจําปีเพือให้มันใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที          
และความรับผิดชอบของกรรมการ ดงันั น ทีประชมุคณะกรรมการบริษทั ครั งที 3/2558 เห็นควรเสนอให้
ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวันที  20 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 เป็นจํานวนไมเ่กิน 20,000,000 บาท 

 หลักเกณฑ์และขั นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 4            
ซึงได้แนบมานี  และรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการรายบคุคลปรากฏในรายงานประจําปีของบริษทั  

 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ นสดุวนัที 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 เป็นจํานวนไมเ่กิน 20,000,000 บาท 

8. พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้าม)ี 

บริษทัได้ทําการกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในสมดุทะเบียนหุ้น       
ในวนัที 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และรวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225    
แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.  ในวนัที 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

จงึขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีตามทีระบไุว้ในหน้าแรกของหนงัสือเชิญประชมุ
ฉบับนี โดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั งบุคคลอืนเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนตน  
โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์มลูค่า  บาท และนํามามอบต่อ
ประธานทีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นจะต้องนําหลกัฐานตาม
รายละเอียดทีระบุไว้ในคําชี แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลกัฐานแสดงตนเพือเข้าร่วมประชุมและ 
การออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6) มาแสดงตอ่บริษทัเพือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ 

ในการนี  เพือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในกรณีทีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  
และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทลงมติแทน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการบริษัท           
ผู้ ทีมีรายชือและรายละเอียดโดยย่อปรากฏตามคําชี แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐาน     
แสดงตนเพือเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6) และส่งหนังสือ       
มอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) เลขที  388 
อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ก่อนวนัที 
9 มิถนุายน พ.ศ. 2558 
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 20 ก .. 2557 
ก  20 ก  .. 2557                      
ก 

กก  ก
  20 ก  .. 2557  ก                       
 

ก  กกกก 
ก  20 ก  ..  2557                   
 

กกก
 
 
 (ก ก) : กกก   
ก     () ก    () 
ก    (ก) ก    () ก 
    () ก     ก ก 
กกก 
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กก ( ) : กก     () ก 
   () ก ก
 กก                   
  ก ก 23     (ก) 
ก ก    () ก 
    () ก กก 1  กก 

กก ( ) :      
 ก ก     
() ก     () ก  45  
  ก                            
 (ก) ก     ก ก                        
กกกก    () ก 
    () ก   

 ( ) : 
ก กก                       
ก           
กก    
   

กก ( ) : ก
กกกกก ก                
กกกก
 (AEC) ก 20 กก                                            
กกกกก
 ก    กก ก                                 
กก กกกก        
ก  

กกก   (ก) ก ( ) :         
  (ก) ก กกก 2  
กกก    
(ก) ก กกก 
  กก กกก          
   (ก) ก กก                       
 ก  2  กกก 
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กกก   () ก ( ก) :      
  () ก กก 
.. 2556 กกกกก ก
    
() ก ก ก                  
 
 
กก (ก ) : ก กกก    
   กกก (Electronic Money  EMoney) 
กก   ก  กกก ก                               
(Fee Business)  กกก
กกก 

ก ก 38   
334,182  ก 14   16,531                         
  223  ก 109   
332   220,982,263  ก 88.39  

ก  220,982,263  
 ก  

  กก 
กก  20 
ก .. 2557   

3. กก ก        
 20 ก .. 2557 

  20 ก .. 2557     
ก ก 20   
2,501,435,502.34   

ก 2556 กก         
ก 2556 ก 1.85  
 ก 24  .. 2557  
  20 ก .. 2557 ก 3.45        
กกก 30        
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กกก ก กกก 
ก กกกก
  กก 

กกก 
 
 (ก ก) : กก             
 44.42  34.48 ก กก ก
  20 ก .. 2557  9 กกก 4,850     
 ก 2,501  กก                 
 20 ก .. 2556  ก             
   20 ก .. 2557  3,292  
ก 
 
กก ( ) :  34.48 ก 
กกกก 30 ก 
 
กก (กก กก) : กกก 
ก 20 ก .. 2557 กกกก
 ก กก
 20 กก ก               
 20 ก .. 2558                  
กก กกกก                          
กก ก (Debt to 
Equity ratio: D/E ratio) ก             
  กก 
               
กกกก                                 
กกกก 
 
 ( ก) :  
 ก
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กก (กก กก) : กก           
 ก 
กก ก ก
 
 
กก ( ) : ก 
 15 กกก                 
กก กกก         
 ..2557 ก 
 ก 
 
 (ก ก) : กกก        
 
 
กก ( ) :   
ก ก 2   
2,600     225  ก 109 
  334   220,984,863  ก 88.39                
 
 
ก  220,973,563  
 11,300  ก  
 
  กกก

กก กก  

4.  กกกกกกก 

   กกก        
กก    ก   ก                
กกก 4    

1.    กก 
2.    กก 
3.   กก 
4.   กกกก 
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ก   กกกก กก       
กก   กก   
   กก     3                          
ก      
ก 3 กกกก  

กก ก ก   ก กกกก 
 2557 กกกกก 
 กก ก                        
กก ก  

 กกกกกกกก 
กกก ก 
1.    
2.   
3.   
4.   
5. ก  
6.   
ก 
ก ก 1   
700  ก 1   2,800   
  226  ก 110   336  
 220,988,363  ก 88.40  
 
กกกกกกกก                
กกกก  
 

1.    :     218,587,063     
 :   2,401,300  
 : ก  0  
 :   0  

2.   :     215,122,563  
 :   5,865,800  
 : ก  0  
 :   0  
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3.   :     220,985,863  
 :   1,500  
 : ก  0  
 :   1,000  

4.   :     218,584,563  
 :   2,402,800  
 : ก  1,000  
 :   0  

5. ก  :     220,986,863  
 :   1,500  
 : ก  0  
 :   0  

6.   :     218,485,563  
 :   2,402,800  
 : ก  100,000  
 :   0  
      

  กก     
     ก  
  กก กก 

5. กก 

 กกก
 20 ก .. 2558 ก 13,000,000  ก
 20 ก .. 2557 

ก  

ก  220,988,363  
ก 

   ก 2  3                     
 กกกก
 20 ก .. 2558  กก  
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6. ก 

  ก 120 
ก .. 2535   36 ก
กกก     
  20 
ก .. 2558   

1. .  ก  3356 
2. ก ก  3427 
3.  ก  4301   

      ก     
  20 ก  .. 2558                          
ก  /กก          
 ก /ก ก 

กก  ก
 20 ก .. 2558 ก 5,300,000   ก
กก 300,000  

ก   

ก  220,988,363 
ก 

    ก  ก ก                           
 กก  

7. กกก 

 ก
 กก 4/2557 กก
กก 
 

 : กกกก      
กกก  ก  ก     
ก 
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 :  /  /  
ก :  /  /  
 : ก 8,000  ก  ก      

กกก ก
ก  กก 

 : ก 7 กก 
ก :   /ก /           

   ก              ก                /                    
 /  /     
กก กกก 
ก... /กกก ก... /ก  
กกก 

ก : ก  กก 

 กกกกกก
ก  ก กกก 
กกกก ก... ก           
ก 

กก       
กก 

กกก
 
 
 ( ) : กก กก 
 
กก ( )  : กก
กก  กก  ก                   
กกกกก 
 กก ก     
/  /            
กก 
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 (ก ก) : กก 
 
กก ( ):    
() ก 
 
 (ก ก) : ก 20 
ก .. 2557  34 กกกก         
กกกกก                 
กก กก
กก 
 
กก (กก กก) : กกก
กกกกก
 กกก
 กกกกกกก
ก 20 ก .. 2557  
 
 (ก ก) :  
 
กก (กก กก) :  20 ก .. 2557 
  5.8  
 
 (ก ก) : กกก       
 
 
กก (กก กก) : กกกก
กก   ก    ก                                  
ก 7  

ก  219,527,263  
 1,461,100  ก  

  กกกก
 กก  
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8.  

   ก   
ก 

 
 ( ก) : ก 6  
กก กกก 6 
 ก  
 
ก ( )  : ก  
 10 ก 20 ก .. 2557 
 
 ( ) :  20 
ก .. 2557 กก ก
ก กกกกกก กก 
 กก ก                           
ก 
 
กก ( ) : กก 
กกกกกก
ก กกกกก
ก  ก                    
ก กกก                        
กก กกก
 
 
กก ( ) : ก
กกกกกก 70 กก                 
 กกกก 
ก  
 
 ( ) : กกกก                        
 20 ก .. 2557  80,000 
 ก กก  
กกกก 
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ก ( )  :  2  
กกกกกก ก
กกกกก 
กกกกก ก                 
ก กกก
 กกกกก 
กกกกกก 
  ก 
 
 (  ()) : กกกก
 ก 
 
 ( ) : กก                       
 ISO 27001:2005 กกก              
กก กกก  
ก   (VISA Worldwide) 
ก  (MasterCard Worldwide)  ก    
ก ISO 27001:2005 ก       
ก 
 
 ( ก) :  3  5  กก
ก ก      
 (Breakeven point)  ก    
ก ก กก 
 
กก ( ) :  3  5 
ก 10 
ก   ก
กกกก    
ก 
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กกก   (ก) ก ( ) : 
กกก 14                              
 (ก) ก ก 11 ก 14.7 
  ก 500,000                            
ก 24      
(ก) ก กก 1,000  
 ก     (ก) 
ก กก   
 ก ก ก                           
กกก กกกก ก
ก (Corporate Governance) ก 
 
กกก   () ก ( ก) :             
     () ก กกก
  กกกก    
 ก ก         
3     () ก กก      
กกก 
 
กกก    () ก ( ) :   
  () ก กกก. 
 .. 2556 กกก   .. 2557      
ก 4.2  ก 85       
() ก  ก
กกกก ก                      
กก 7   1  ก   
 ก 
 
 (ก ก) : ก 20 
ก .. 2557  43 กกก             
  () ก ก 8.5 
 20 ก .. 2556  5.23  20 ก      
.. 2557 กกก กกก         
กก 
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กก ( ) : ก  
() ก ก   
 
กก ( ) : กกก กกก
  () ก ก  () ก 
 
 
 (ก ก) :            
() ก  
 
กก ( )  กก                     
( ) : กกก   () ก 
กก กก   8.5               
กก กกกก
กก  
 
 (ก ก) : กก     
ก 2014  
 
 ( ) : 
ก ก 
ก กก กก  
 
 ( ก) : ก
 กกก 
 
กก ( ) : กกก                       
กก   
 
ก ( ) : กกกกก        
กกกกก ก 2                  
กกกก 
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เอกสารแนบ  

ประกอบการพิจารณาวาระที 4 แตง่ตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี 

รายละเอียดคา่สอบบญัชี 
 เพือให้เป็นไปตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  และข้อบงัคบัของบริษัท 
ข้อ  ซึงกําหนดให้ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงนิค่าสอบบญัชีทกุปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีสําหรับระยะเวลาบญัชีสิ นสดุวนัที  กมุภาพนัธ์ พ.ศ.  และระยะเวลา
บญัชีตั งแตว่นัที  กมุภาพนัธ์ พ.ศ.  ถึงวนัที  กมุภาพนัธ์ พ.ศ.  และได้เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพือเสนอให้ทีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นแต่งตั งผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 
ตามทีปรากฏด้านลา่งนี  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึงสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบ
บญัชีได้  
 ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ดงัมีรายนามดงัตอ่ไปนี ได้รับการเสนอชือ 
ให้เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับระยะเวลาบญัชีสิ นสุดวนัที  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  และระยะเวลาบญัชีตั งแต่วนัที  
กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ถึงวันที  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึงเป็นผู้ ทําการตรวจสอบ  
ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือชือในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบบญัชี และ/หรือเอกสารอืนๆ  
ทีเกียวข้อง 

  รายชือผู้สอบบญัชี เลขทะเบียนผู้สอบบญัช ี ระยะเวลาทีสอบบญัชีให้บริษัท 
1. ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ   ปี ( - ) 
2. นายเพิมศกัดิ วงศ์พชัรปกรณ์   ปี ( - ) 
. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  - 

 นอกจากนี  ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับ
ระยะเวลาบญัชีสิ นสุดวนัที  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  จํานวน ,, บาทและระยะเวลาบญัชีตั งแต่วนัที  
กมุภาพนัธ์ พ.ศ.  ถึงวนัที  กมุภาพันธ์ พ.ศ.  จํานวน , บาท พร้อมทั งค่าใช้จ่ายอืนๆ ในกรณีทีมี
การเปลียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั จํานวนไมเ่กิน , บาท ประกอบด้วย 

รายการตรวจสอบ / สอบทาน 
งบการเงนิบริษัทและบริษัทย่อย 

รอบระยะเวลาบัญชี
สิ นสุดวันที 20 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

ระยะเวลาบัญชีสิ นสุด
วันที 20 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2559 

ระยะเวลาบัญชีตั งแต่
วันที 21 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2559 ถึงวันที 29 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

เพิมขึ น 
(ลดลง) 

ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส
(บาท)

1,650,000.00 1,650,000.00 - - 

ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี
(บาท) 

3,650,000.00 3,700,000.00 ,. ,. 

รวม (บาท) 5,300,000.00 5,350,000.00 ,. ,. 
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ทั งนี  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัททีตั งอยู่ใน
ประเทศไทย ยกเว้นบริษัทย่อยในประเทศกมัพูชา (บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (กมัพูชา) จํากดั) ซึงมีบริษัท เอินส์ท 
แอนด์ ยัง (กัมพูชา) จํากัด เป็นผู้ สอบบญัชี บริษัทย่อยในประเทศพม่า (บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) 
จํากัด) ซึงมีบริษัท เมียนมาร์ วิกเกอร์ จํากัด เป็นผู้ สอบบญัชี และบริษัทย่อยในประเทศลาว (บริษัท อิออน ลิสซิง 
เซอร์วิส (ลาว) จํากดั) ซึงมีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส (ลาว) จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี เนืองจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั มิได้จดัตั งสํานกังานธรุกิจในประเทศเหลา่นั น 

 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากัด และผู้สอบบญัชีทีเสนอแต่งตั งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท

และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ 
ผู้ ทีเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะทีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัหิน้าทีอยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 
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เอกสารแนบ 4 
ประกอบการพิจารณาวาระที 6 เลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระและ
แต่งตั งกรรมการใหม ่

ประวตัิบคุคลทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
ชือ นางสาวกณัณิกา เกื อศิริกลุ  
ประเภทกรรมการทีเสนอให้แต่งตั ง กรรมการ    
อายุ  ปี 
สัญชาติ ไทย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบญัช ี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
การอบรมหลักสตูรกรรมการ Director Certificate 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษทั , หุ้น  (.%) (ณ วนัที  กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ) 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ  ปี  
จาํนวนครังการเข้าร่วมประชุมในปี  มีการประชมุคณะกรรมการ  ครั ง เข้าประชมุ  ครั ง 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กระบวนการคดัเลือกผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน

คณะกรรมการสรรหา เนืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั ง
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน
พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสม 
ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชียวชาญจากหลากหลาย
วิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วง 
ทีผ่านมาแล้ว เห็นว่านางสาวกัณณิกา เกื อศิ ริกุล มีคุณสมบัติ
เหมาะสม สมควรเลือกตั งเป็นกรรมการของบริษทั 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน 
กลุม่บริษัทอิออน  
 -ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 
2548 - ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน จํากดั  
บริษทัอืนๆ ทีแขง่ขนั/เกียวเนืองกบัธรุกิจของบริษัททีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไม่มี - 
บริษทัจดทะเบียนอืนๆ 
- ไม่มี –  
บริษทัอืนๆ 
- ไม่มี – 
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ประวตัิบคุคลทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 

ชือ นางจิราพร คงเจริญวานิช                       
ประเภทกรรมการทีเสนอให้แต่งตั ง กรรมการ                                                          
อายุ  ปี 
สัญชาติ ไทย 
วุฒิการศึกษา การจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ Director Accreditation Program 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษทั , หุ้น (.%) (ณ วนัที  กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ) 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ  ปี 
จาํนวนครังการเข้าร่วมประชุมในปี  มีการประชมุคณะกรรมการ  ครั ง เข้าประชมุ  ครั ง 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กระบวนการคัดเลือกผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน

คณะกรรมการสรรหา เนืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั ง
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน
พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสม 
ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชียวชาญจากหลากหลาย
วิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วง 
ทีผ่านมาแล้ว เห็นว่านางจิราพร คงเจริญวานิช มีคุณสมบัติ
เหมาะสม สมควรเลือกตั งเป็นกรรมการของบริษทั 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน 
กลุม่บริษัทอิออน  
 - ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ 
 บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จํากดั 
บริษทัอืนๆ ทีแขง่ขนั/เกียวเนืองกบัธรุกิจของบริษัททีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไม่มี – 
บริษทัจดทะเบียนอืนๆ 
- ไม่มี - 
บริษทัอืนๆ 
- ไมมี่ – 
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ประวตัิบคุคลทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
ชือ นายเดช บลุสขุ  
ประเภทกรรมการทีเสนอให้แต่งตั ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ  ปี 
สัญชาติ ไทย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ Director Accreditation Program 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษทั , หุ้น (.%) (ณ วนัที  กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ) 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ  ปี 

จาํนวนครังการเข้าร่วมประชุมในปี  มีการประชมุคณะกรรมการ  ครั ง เข้าประชมุ  ครั ง 
 มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  ครั ง เข้าประชมุ  ครั ง 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กระบวนการคัดเลือกผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน

คณะกรรมการสรรหา เนืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั ง
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน
พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสม 
ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชียวชาญจากหลากหลาย
วิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วง 
ทีผ่านมาแล้ว เห็นว่านายเดช บุลสุข มีคณุสมบติัเหมาะสม สมควร
เลือกตั งเป็นกรรมการของบริษัท 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน 

กลุม่บริษัทอิออน  
 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 
บริษทัอืนๆ ทีแขง่ขนั/เกียวเนืองกบัธรุกิจของบริษัททีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไม่มี - 
บริษทัจดทะเบียนอืนๆ 
 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) 
 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ 
  บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
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 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ 
 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากดั (มหาชน) 
บริษทัอืนๆ 
 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลล็อปเมนท์ จํากดั

คุณสมบัติเพิมเตมิสาํหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทีได้รับการเสนอชือ 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
.  เป็นญาติสนิทกับผู้ บริหาร หรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทหรือ

บริษัทยอ่ย  

. มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือ
ในชว่ง  ปีทีผ่านมา

 

. เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง 
หรือทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจํา  

. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เชน่ ผู้สอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย  
. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที มีนัยสําคัญซึงอาจมีผลทําให้ 

ไมส่ามารถทําหน้าทีได้อย่างอิสระ  
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ประวตัิบคุคลทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
ชือ นายคนิูโอะ คาวามรูะ  
ประเภทกรรมการทีเสนอให้แต่งตั ง กรรมการ  
อายุ 44 ปี 
สัญชาติ  ญีปุ่ น 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  
 Hosei University ประเทศญีปุ่ น 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ - ไมมี่ - 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษทั - ไมมี่ - (ณ วนัที  กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ) 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการบริษัท - ไม่ม ี- 
จาํนวนครังการเข้าร่วมประชุมในปี   ไม่เคยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เนืองจากเพิงได้ รับ         

การเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในปี พ.ศ.  
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กระบวนการคัดเลือกผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน

คณะกรรมการสรรหา เนืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั ง
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน
พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้าน
คณุวฒิุ ประสบการณ์ และความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ 
รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในช่วงทีผ่านมาแล้วเห็นว่า นายคูนิโอะ               
คาวามูระ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรแต่งตั งเป็นกรรมการ 
ของบริษทั  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน 
กลุม่บริษัทอิออน  
 -   ผู้จดัการ  
  บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จํากดั* 
 –   ผู้จดัการทัวไป  
  บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จํากดั* 
 – มีนาคม   ผู้จดัการทัวไป  
  บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จํากดั* 
บริษทัอืนๆ ทีแขง่ขนั/เกียวเนืองกบัธรุกิจของบริษัททีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไม่มี - 
บริษทัจดทะเบียนอืนๆ 
- ไม่มี -   
บริษทัอืนๆ 
- ไม่มี - 
* บริษทั อิออน เครดิต เซอร์วิส จํากดั ได้เปลียนชือเป็น บริษทั อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จํากดั ตั งแต่ วนัที  เมษายน 

พ.ศ.   เป็นต้นไป  
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นิยามกรรมการอิสระ 
บริษัทกําหนดคณุสมบติัของ “กรรมการอิสระ” ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดงันี  
.   เป็นกรรมการทีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงานในบริษทั บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัททีเกียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษทั 
.   เป็นกรรมการทีไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจําจากบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัท            

ทีเกียวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
. เป็นกรรมการทีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั งในด้านการเงินและการบริหารงาน

ของบริษทั บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
. เป็นกรรมการทีไมเ่ป็นผู้ ทีเกียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
. เป็นกรรมการทีไม่ได้รับการแต่งตั งขึ นเป็นตัวแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่    

หรือผู้ ถือหุ้นทีเป็นผู้ ทีเกียวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
6. สามารถปฏิบัติหน้าที  แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที ที ไ ด้ รับมอบหมาย                   

จากคณะกรรมการบริษัทโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ บริหารหรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทรวมทั ง 
ผู้ ทีเกียวข้องหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

7.  คณุสมบติักรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตวัอยา่งเชน่  
() ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ  ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมดในบริษัท บริษัทยอ่ย หรือบริษทัทีเกียวข้อง 
() ไมม่ีความสมัพนัธ์กบับริษทัและบริษัททีเกียวข้องในลกัษณะทีมีสว่นได้เสียหรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงิน

หรือการบริหารงานเป็นเวลาไมน้่อยกว่า  ปี โดยลกัษณะความสมัพนัธ์ดงักลา่ว มีตวัอย่างเชน่ 
• มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุม  

ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือเป็นบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
• มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั งในด้านการเงิน 

และการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที เ กียวข้อง ในลักษณะทีจะทําให้ขาด             
ความเป็นอิสระ 

• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เชน่ เป็นผู้สอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย ทีปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน 

• เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัททีเกียวข้อง หรือเป็น         
ผู้ ทีได้รับการแตง่ตั งให้เป็นตวัแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

• ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีมีนัยสําคัญกับกิจการของบริษัท    
บริษัทยอ่ย หรือเป็นหุ้นสว่นทีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการทีมสีว่นร่วมบริหารงานของบริษัทอืน
ทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบับริษทั หรือบริษัทยอ่ย 

• ไมม่ีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษทั 

บริษัทได้กําหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ  ครั ง เพือส่งเสริม         
ให้กรรมการอิสระได้มีโอกาสประชมุระหวา่งกนัเอง เพือเสนอแนะแนวทางในการพฒันาคณุภาพการกํากบัดแูลกิจการ
ของบริษทัตามหลกัการกํากบัดแูลทีดีสําหรับบริษัทจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
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ประกอบการพิจารณาวาระที 7 อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 
หลกัเกณฑ์และขั นตอนการเสนอคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทไมไ่ด้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เนืองจากปัจจบุนับริษัท
ยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั งที / ได้พิจารณา
ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจําปีเพือให้มันใจว่าค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที      
ความรับผิดชอบของกรรมการ ดงันั น ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั งที / เห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ นสดุวนัที  กมุภาพนัธ์ พ.ศ.  เป็นจํานวนไม่เกิน 
,, บาท  
 อนึง ขอบเขตหน้าทีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
และคา่ตอบแทนกรรมการรายบคุคลปรากฏในรายงานประจําปีของบริษัท 
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เอกสารแนบ 5 
ข้อบงัคบัของบริษัททีเกียวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ . คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจาํปีผู้ ถือหุ้นภายในสี () เดือน นบัแตว่นัสิ นสดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัท 

  การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกลา่วไว้แล้วนี  จะเรียกว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นวิสามญั โดยคณะกรรมการ
จะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  

  ผู้ ถือหุ้นซึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึงในห้า (/) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้รวมทั งหมด หรือจํานวน   
ผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่ายีสิบห้า () คน ซึงมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบ (/) ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้ทั งหมดสามารถเข้าชือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุผู้ ถือ
หุ้นวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย  
ในกรณีเชน่นี  คณะกรรมการต้องจดัให้มปีระชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง () เดือน นบัแต่วนัทีได้รับหนงัสือนั นจาก
ผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ข้อ . ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือแจ้งนัดประชุมโดยระบุสถานที วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชมุพร้อมทั งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจน
ว่าเป็นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตัิ หรือเพือพิจารณา รวมทั งความเห็นของคณะกรรมการในเรือง
ดงักล่าว โดยจดัส่งเอกสารดงักล่าวให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนเพือทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด () วนั ก่อนวัน
ประชุมทั งนี ให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม () วัน  
โดยลงติดตอ่กนัเป็นเวลาสาม ()  วนั  

  ทั งนี  สถานทีทีใช้เป็นทีประชุมจะอยู่ในจังหวัดทีอันเป็นทีตั งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือทีอืนใดก็ตาม
แล้วแตค่ณะกรรมการจะกําหนดก็ได้ 

ข้อ . ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ยีสิบห้า () 
คน หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั งหมดรวมกนั และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงใน
สาม (/) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทั งหมดจงึจะครบองค์ประชมุ 

  ในกรณีทีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั งใด เมือลว่งเลยเวลานดัไปแล้วถึงหนึง () ชัวโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง
มาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ      
การประชมุเป็นอันระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นัด
ประชมุใหม่และในกรณีนี ให้ส่งหนงัสือนัดประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด () วนั ก่อนวนัประชุม ในการ
ประชมุครั งหลงันี ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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ข้อ . ให้ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุมผู้ ถือหุ้ น ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมหรือ 

ไมส่ามารถปฏบิติัหน้าทีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในทีประชมุ ถ้าไมม่รีองประธานกรรมการหรือ
มีแต่ไมอ่ยู่ในทีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ ให้ทีประชมุเลือกผู้ถือหุ้นซึงมาประชมุคนใดคนหนึงมา
เป็นประธานในทีประชมุดงักลา่ว 

ข้อ . มติของทีประชมุผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี   

() ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ให้นบัหนึงหุ้นเป็นหนึงเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในทีประชมุออกเสียงเพิมขึ นอีกเสียง
หนึงเป็นเสียงชี ขาด 

() ในกรณีดงัตอ่ไปนี  ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี (/) ของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ ถือหุ้น 
ซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหนึงหุ้นเป็นหนึงเสียง 

(ก) การขายหรือโอนกิจการทั งหมดหรือบางสว่นทีสําคญัของบริษัทให้แก่บคุคลอืน 

(ข)  การซื อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอืนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การตกลง แก้ไขเปลียนแปลง หรือยกเลิกสญัญาเกียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททั งหมด
หรือบางสว่นทีสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอืนใดเข้าจดัการธรุกิจของบริษทั หรือการควบ
รวมกิจการกบับคุคลอืน โดยมวีตัถปุระสงค์เพือการแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิมเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ)  การเพิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลกิบริษัท และ 

(ช) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอืน 

ข้อ . กิจการทีประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีพึงเรียกประชมุมีดงันี  

() พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีแสดงถึงกิจการ ผลงานของบริษัทในรอบปีทีผา่นมา 

() พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 

() พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และประกาศจา่ยเงนิปันผล 

() พิจารณาเลือกตั งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที พ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ 

() พิจารณาแตง่ตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

() กิจการอืน ๆ 
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เอกสารแนบ 6 
คําชี แจงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงหลกัฐานแสดงตนเพือเข้าร่วมประชมุ 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
1. วิธีการมอบฉันทะ 
. บริษัทได้จดัส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ เพือให้       

ผู้ ถือหุ้นทีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (“การประชมุ”) ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะ  
ให้บุคคลอืนหรือให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึงตามทีบริษัทได้เสนอชือไว้ข้างล่างนี  เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน โดยผู้ ถือหุ้นอาจระบุชือผู้ รับมอบฉันทะได้มากกว่า  ราย แต่ผู้ เข้าร่วมประชุม
จะต้องเป็นผู้ รับมอบฉนัทะคนใดคนหนึงเท่านั น 
ทั งนี  หนงัสือมอบฉันทะทั งหมดทีได้แนบมานี  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไป 
ทีงา่ยไมซ่บัซ้อน หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นแบบทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชดัเจน
ตายตัว และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุน
ตา่งประเทศและแต่งตั งให้คสัโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ผู้ ถือหุ้นทีไมเ่ข้า
ร่วมประชมุสามารถแตง่ตั งผู้รับมอบฉนัทะโดยกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึงตามที
สง่มาด้วยนี ให้ครบถ้วนชดัเจน  

. ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอืน หรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึงดงัตอ่ไปนี เข้าร่วมประชมุแทน
ก็ได้ 
.   นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ ปี 
 ทีอยูติ่ดตอ่ เลขที  อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั น  ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 
 สว่นได้เสียในวาระการประชมุ :  - ไมม่ี -  
2. ดร. สจุริต คณูธนกลุวงศ ์ กรรมการอิสระ อาย ุ ปี 
 ทีอยูติ่ดตอ่ เลขที  อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั น  ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 
 สว่นได้เสียในวาระการประชมุ :  - ไมม่ี -  
ในกรณีผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะเข้าประชุมและ        
ออกเสียงลงคะแนนคืนกลบัมายังฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสมัพันธ์) เลขที  อาคารเอ็กเชน      
ทาวเวอร์ ชั น  ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ    
 วนั เพือบริษัทจะได้สง่มอบให้กรรมการผู้ รับมอบฉนัทะดําเนินการตามทีได้รับมอบฉนัทะตอ่ไป 

1.3 ผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉนัทะลงลายมือชือในหนงัสือมอบฉนัทะตามทีสง่มาด้วยนี  พร้อมปิดอากรแสตมป์  บาท 

2. การลงทะเบียนเข้าประชุม 
 ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นได้ตั งแต่เวลา . น. ของวนัประชุม จนถึงก่อนปิด    

การประชมุ ณ บริเวณหน้าห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ มลิเลนเนียม สขุมุวิท เลขที 30 ถนนสขุมุวิท  
(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  
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. หลักฐานทีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นต้องนํามาในวันประชุม 

. บุคคลธรรมดา   
.. ผู้ถอืหุ้นทีมีสัญชาตไิทย 
(1) บตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจําตวัประชาชน/บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 

หรือ 
() ในกรณีมอบฉนัทะ สําเนาตาม () และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทางของผู้ รับมอบฉันทะพร้อม

สําเนา 
 

.. ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 
(1)       หนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น หรือ 
(2) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางตาม (1) และบตัรประจําตัวหรือหนังสือเดินทางของ 

ผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมสาํเนา 
 
3.2 นิตบุิคคล    

.. นิติบุคคลทีจดทะเบยีนในประเทศไทย 
(1) กรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 

(ก)  สําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล และ 

(ข) บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทางของกรรมการผู้ มีอํานาจ  
() กรณีทีมีการมอบฉนัทะ 

(ก) สําเนาเอกสารตามข้อ () ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล และ 
 (ข) บตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมสําเนา 
  

3.2.2 นิติบุคคลทีจดทะเบยีนในต่างประเทศ 
() กรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 

(ก)  สําเนาหนงัสือรับรองนิตบิคุคล ออกให้ไมเ่กิน  เดือน โดยหน่วยงานของรัฐทีเกียวข้อง ลงนาม
รับรองโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของนิตบิคุคล และ 

(ข) บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทางของกรรมการผู้ มีอํานาจ  
() กรณีทีมีการมอบฉนัทะ 

(ก) สําเนาเอกสารตามข้อ () ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล และ 
 (ข) บตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมสําเนา 
หมายเหตุ: 
1.   ในกรณีของสําเนาเอกสารทกุฉบบั จะต้องมกีารลงนาม พร้อมประทบัตราสาํคญั (ถ้ามี) รับรองความถกูต้องด้วย 
2.   ในกรณีเป็นเอกสารทีจดัทําขึ นในตา่งประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชือโดยโนตารีพบัลิค 
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