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2. รับทราบรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษัท  

บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ นสดุวนัที 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
และระยะเวลาบัญชีตั งแต่วันที  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที  29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึงได้แนบมานี   

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นควรให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานประจําปีและรายงาน
ของคณะกรรมการทีแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสิ นสุด   
วันที 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบญัชีตั งแต่วันที 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวนัที 29 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  

3. อนุมัติงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสิ นสุดวันที  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
และระยะเวลาบัญชีตั งแต่วันที  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที  29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559   
ทีผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 

เพือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทํา      
งบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสิ นสุดวันที 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และ
ระยะเวลาบัญชีตั งแต่วันที 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที  29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ทีผ่าน        
การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว เพือเสนอให้ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ สรุปสาระสําคญัได้ดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีสิ นสุด

วันที 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีสิ นสุด

วันที 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
ระยะเวลาบัญชีตั งแต่วันที 

21-29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  

สินทรัพย์รวม 64,392.07 70,721.00 72,451.17 

หนี สินรวม 53,947.25 58,615.84 60,194.50 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 10,444.82 12,105.16 12,256.67 

มูลค่าหุ้นทีเรียกชาํระแล้ว 250.00 250.00 250.00 

รายได้รวม 17,207.94 17,431.23 404.24 

กําไรสุทธิ 2,417.53 2,446.36 149.13 
อัตราส่วนกาํไรต่อหุ้น 
(บาท/หุ้น) 9.67 9.79 0.60 

รายละเอียดตามทีปรากฏในงบการเงินในรูปแบบซีดี-รอมทีได้แนบมากบัรายงานประจําปี 2558/2559 
ทีสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นควรให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมตัิงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจําปีสิ นสุดวันที 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบญัชีตั งแต่วันที 21 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2559 ถึงวนัที 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ทีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว 
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4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสําหรับ   
รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีสิ นสุดวันที 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั งแต่
วันที 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวม     
หลงัหกัเงินสํารองตา่ง ๆ ทกุประเภททีกฎหมายและบริษัทได้กําหนดไว้ อยา่งไรก็ตาม การจา่ยเงินปันผล
ดงักลา่วจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและแผนการลงทนุของบริษทัและบริษัทยอ่ยในแต่ละปี รวมถึง
ความจําเป็นและความเหมาะสมอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร ดังนั น การจ่ายเงินปันผล     
ส่วนสดุท้ายสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ นสดุวนัที 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลา
บญัชีตั งแต่วันที 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวนัที 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 จึงเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงนิปันผลของบริษัท ซึงสามารถเปรียบเทียบกบัอตัราการจา่ยเงินปันผลในรอบระยะเวลาบญัชี
ประจําปีทีผ่านมาได้ดงันี  

รายการ 
 รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีสิ นสุด 

วันที 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 
 รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีสิ นสุด

วันที 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
ระยะเวลาบัญชีตั งแต่วันที 
21-29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

กาํไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 2,417.53 2,446.36 149.13 
จาํนวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 250 250 250 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 
(บาท/หุ้น) 3.45 3.27 0.18 

-   เงินปันผลระหว่างกาล  1.60 1.60 - 
-   เงินปันผลส่วนสุดท้าย  1.85 1.67 0.18 
รวมเงินปันผลจ่ายทั งสิ น 
(ล้านบาท) 862.50 817.50 45.00 
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกาํไรสุทธิ 
(ร้อยละ) 35.68 33.42 30.18 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็ นคว รใ ห้ ที ป ระชุมผู้ ถื อหุ้ น รับท รา บกา รจ่า ย เงิ น ปันผ ล 
ระหว่างกาล นอกจากนี  จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสิ นสุด 
วนัที 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และในระหว่างระยะเวลาบญัชีตั งแตว่นัที 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถึง
วันที 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ปรากฏว่าบริษัทมีกําไรสุทธิส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ จํานวน 
2,446,355,768.00 บาท และ 149,126,054.62 บาท ตามลําดบั ซึงเป็นกําไรสุทธิภายหลงัจากทีบริษัท   
ได้ชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 แล้ว เช่นนี  จึงเห็นควรให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติ 
การจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสิ นสุดวันที  20 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2559  ในอัตราหุ้ นละ 1.67 บาท ซึงคิดเป็นอัตราร้อยละ 33.42 ของกําไรสุทธิ และสําหรับ
ระยะเวลาบญัชีตั งแตว่นัที 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวนัที 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ในอตัราหุ้นละ 
0.18 บาท ซึงคิดเป็นอัตราร้อยละ 30.18 ของกําไรสุทธิ ดังนั น จํานวนเงินปันผลจ่ายทั งสิ นสําหรับ 
รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสิ นสุดวันที 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั งแต ่
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วนัที 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวนัที 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 จะเท่ากบั 1.85 บาทต่อหุ้น บริษัท 
จะจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายในวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิ 
รับเงินปันผลในสมดุทะเบียนหุ้นในวนัที 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และรวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นโดย 
วิ ธี ปิดสมุดทะเบ ียนพ ักการโอนหุ้นตามมาตรา  225 แห ่งพระราชบญัญ ัต ิหล กัทร ัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 ในวนัที 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 อนึง เงินปันผลจ่ายจากกําไรสะสม 
ทีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซึงผู้ ถือหุ้นทีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี 
เงนิปันผลคืนได้ในอตัราเท่ากบั 1/4 ของเงนิปันผลทีได้รับตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร ทั งนี  
สิทธิในการรับเงินปันผลสว่นสดุท้ายยงัมีความไมแ่น่นอนจนกวา่จะได้รับการอนมุตัิจากทีประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

5. แต่งตั งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี  

เพือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคับ    
ของบริษัทข้อ 36 การแต่งตั งผู้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติ      
จากทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีสําหรับ          
รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสิ นสุดวันที  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และได้เสนอต่อทีประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพือเสนอให้ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตั งผู้ สอบบญัชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช 
โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ตามทีปรากฏด้านลา่งนี  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทั 

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

หน่วย : บาท 
รายการตรวจสอบ / สอบทาน 
งบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย 

รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีสิ นสุด
วันที 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีสิ นสุด
วันที 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,650,000.00 1,650,000.00 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 3,700,000.00 3,800,000.00 

รวม  5,350,000.00 5,450,000.00 

ทั งนี  รายละเอียดคา่สอบบญัชีปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึงได้แนบมานี  
ความเห็นของคณะกรรมการ :  เ ห็นชอบตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นควร
ใ ห้ ทีป ระชุมผู้ ถือหุ้ นแต่งตั งดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
และ/หรือ นายเพิมศักดิ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 และ/หรือ    
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ นสดุ  
วนัที 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 โดยกําหนดค่าสอบบญัชีจํานวน 5,450,000 บาท พร้อมทั งค่าใช้จ่าย 

ทีอาจถูกเรียกเก็บเพิมเติม ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคญัเป็นจํานวนไม่เกิน 300,000 
บาท 

6. เลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระหรือลาออก และแต่งตั งกรรมการ
ใหม่ 

 เพือให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ      
ของบริษัทข้อ 16 กรรมการจํานวนหนึงในสามต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ       
ผู้ถือหุ้นประจําปี 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 นี  มีกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน 
ดงันี  

1. นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ประธานกรรมการ 
2. นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
3. นายชุนอิจิ โคบายาชิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร. สจุริต คณูธนกลุวงศ์ กรรมการอิสระ 

เพือเข้ารับภารกิจใหม่ นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ จะไม่กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและนายคนิุโอะ    
คะวะมรุะ จะลาออกจากตําแหน่งกรรมการโดยมีผลนับแต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้มีการแต่งตั งนายคิโยะยะซึ อะซะนุมะ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ   
พร้อมทั งแตง่ตั งนายเคนจิ ฮะยะชิ เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการสืบตอ่จากนายคนิุโอะ คะวะมรุะ 

ดังนั น บุคคลทีได้รับการเสนอชือเลือกตั งและแต่งตั งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการ        
ทีพ้นจากตําแหนง่ตามวาระหรือลาออก มีรายชือดงัทีปรากฏด้านลา่งนี   

1. นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ   
2. นายชุนอิจิ โคบายาชิ    
3.  ดร. สจุริต คณูธนกลุวงศ์  
4. นายคิโยะยะซึ อะซะนมุะ 
5. นายเคนจิ ฮะยะชิ  

อนึง ประวัติบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 4           
ซึงได้แนบมานี  และขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ       
ในรายงานประจําปีของบริษัท 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตั งนายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ    
นายชุนอิจิ โคบายาชิ และ ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้า   
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง แต่งตั งนายคิโยะยะซึ อะซะนุมะ เข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการ และแตง่ตั งนายเคนจิ ฮะยะชิ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการสืบตอ่จากนายคนิุโอะ คะวะมรุะ  
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ทีอาจถูกเรียกเก็บเพิมเติม ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคญัเป็นจํานวนไม่เกิน 300,000 
บาท 

6. เลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระหรือลาออก และแต่งตั งกรรมการ
ใหม่ 

 เพือให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ      
ของบริษัทข้อ 16 กรรมการจํานวนหนึงในสามต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ       
ผู้ถือหุ้นประจําปี 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 นี  มีกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน 
ดงันี  

1. นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ประธานกรรมการ 
2. นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
3. นายชุนอิจิ โคบายาชิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร. สจุริต คณูธนกลุวงศ์ กรรมการอิสระ 

เพือเข้ารับภารกิจใหม่ นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ จะไม่กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและนายคนิุโอะ    
คะวะมรุะ จะลาออกจากตําแหน่งกรรมการโดยมีผลนับแต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้มีการแต่งตั งนายคิโยะยะซึ อะซะนุมะ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ   
พร้อมทั งแตง่ตั งนายเคนจิ ฮะยะชิ เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการสืบตอ่จากนายคนิุโอะ คะวะมรุะ 

ดังนั น บุคคลทีได้รับการเสนอชือเลือกตั งและแต่งตั งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการ        
ทีพ้นจากตําแหนง่ตามวาระหรือลาออก มีรายชือดงัทีปรากฏด้านลา่งนี   

1. นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ   
2. นายชุนอิจิ โคบายาชิ    
3.  ดร. สจุริต คณูธนกลุวงศ์  
4. นายคิโยะยะซึ อะซะนมุะ 
5. นายเคนจิ ฮะยะชิ  

อนึง ประวัติบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 4           
ซึงได้แนบมานี  และขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ       
ในรายงานประจําปีของบริษัท 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตั งนายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ    
นายชุนอิจิ โคบายาชิ และ ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้า   
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง แต่งตั งนายคิโยะยะซึ อะซะนุมะ เข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการ และแตง่ตั งนายเคนจิ ฮะยะชิ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการสืบตอ่จากนายคนิุโอะ คะวะมรุะ  
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 7. อนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที 3/2559 ได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจําปีเพือให้มันใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที          
และความรับผิดชอบของกรรมการ ดงันั น ทีประชมุคณะกรรมการบริษทั ครั งที 3/2559 เห็นควรเสนอให้
ทีประชมุผู้ถือหุ้นอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ นสดุวนัที 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นจํานวนไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึงเป็นจํานวนเดียวกับค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีทีผ่านมา 

 หลักเกณฑ์และขั นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 4            
ซึงได้แนบมานี  และรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการรายบคุคลปรากฏในรายงานประจําปีของบริษทั  

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสิ นสุดวันที  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นจํานวนไม่เกิน 
20,000,000 บาท 

8. อนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

 เพือระดมเงินทุนระยะยาวและเพิมความหลากหลายของแหล่งเงินทุนของบริษัทสําหรับเงินทุน
หมุนเวียน และ/หรือ เงินทุนสํารอง และ/หรือ รีไฟแนนซ์ของบริษัท ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครั งที 3/2559 เห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียด           
ทีปรากฏด้านลา่งนี  

ประเภท : หุ้ นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันหรือหุ้นกู้ ในประเภทและรูปแบบอืน    
ไม่ว่ามีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ทั งนี  ขึ นอยู่กับสภาวะการณ์ของตลาด       
ณ เวลาทีออกและเสนอขายหุ้นกู้  

วตัถปุระสงค์ : เงนิทนุหมนุเวียน และ/หรือ เงินทนุสํารอง และ/หรือ รีไฟแนนซ์ 
สกลุเงนิ : บาท และ/หรือ ดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ เยน 
วงเงนิ : ไม่เกิน 8,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอืนในจํานวนทีเทียบเท่า ทั งนี  ในกรณี   

ทีออกหุ้ นกู้ เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้คํานวณเป็นสกุลเงินบาท 
โดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีออกหุ้นกู้  

อาย ุ : ไมเ่กิน 7 ปีนบัแตว่นัทีออกหุ้นกู้  
วิธีการเสนอขาย : เสนอขายคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ        

ใ น ลั ก ษ ณ ะ ห มุน เ วี ย น ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น ทั ว ไ ป  แ ล ะ / ห รื อ ผู้ ล ง ทุ น          
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ      
ในตา่งประเทศในคราวเดียวกนัหรือตา่งคราวกนั ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอืนๆ  
ทีเกียวข้องและมีผลใช้บงัคบัในขณะทีออกและเสนอขายหุ้นกู้  

อตัราดอกเบี ย : ขึ นอยูก่บัตลาดตราสารหนี  ณ เวลาทีออกและเสนอขายหุ้นกู้  
 

 ทั งนี  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมีอํานาจพิจารณา
กําหนดเงือนไข และรายละเอียดอืน ๆ รวมถึงดําเนินการใด ๆ ตามทีจําเป็นในการออกและเสนอขาย 
หุ้นกู้  ตลอดจนดําเนินการขออนญุาตตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานทีเกียวข้องและ     
จดทะเบียนหุ้นกู้ ในตลาดรองตราสารหนี  

 รายละเอียดเพิมเติมจะได้นําเสนอต่อทีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพืออนุมตัิเมือบริษัทมีความพร้อม  
ทีจะออกและเสนอขายหุ้นกู้  

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

9. พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้าม)ี 

บริษทัได้ทําการกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในสมดุทะเบียนหุ้น       
ในวนัที 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และรวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225    
แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวนัที 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

จงึขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีตามทีระบไุว้ในหน้าแรกของหนงัสือเชิญประชมุ
ฉบับนี โดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั งบุคคลอืนเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนตน  
โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และนํามามอบต่อประธาน 
ทีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นจะต้องนําหลกัฐานตามรายละเอียด
ทีระบุไว้ในคําชี แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลกัฐานแสดงตนเพือเข้าร่วมประชมุและการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6) มาแสดงตอ่บริษทัเพือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ 

ในการนี  เพือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม        
ได้  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  
14 มิถนุายน พ.ศ. 2559 
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อตัราดอกเบี ย : ขึ นอยูก่บัตลาดตราสารหนี  ณ เวลาทีออกและเสนอขายหุ้นกู้  
 

 ทั งนี  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมีอํานาจพิจารณา
กําหนดเงือนไข และรายละเอียดอืน ๆ รวมถึงดําเนินการใด ๆ ตามทีจําเป็นในการออกและเสนอขาย 
หุ้นกู้  ตลอดจนดําเนินการขออนญุาตตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานทีเกียวข้องและ     
จดทะเบียนหุ้นกู้ ในตลาดรองตราสารหนี  

 รายละเอียดเพิมเติมจะได้นําเสนอต่อทีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพืออนุมตัิเมือบริษัทมีความพร้อม  
ทีจะออกและเสนอขายหุ้นกู้  

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

9. พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้าม)ี 

บริษทัได้ทําการกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในสมดุทะเบียนหุ้น       
ในวนัที 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และรวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225    
แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวนัที 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

จงึขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีตามทีระบไุว้ในหน้าแรกของหนงัสือเชิญประชมุ
ฉบับนี โดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั งบุคคลอืนเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนตน  
โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และนํามามอบต่อประธาน 
ทีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นจะต้องนําหลกัฐานตามรายละเอียด
ทีระบุไว้ในคําชี แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลกัฐานแสดงตนเพือเข้าร่วมประชมุและการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6) มาแสดงตอ่บริษทัเพือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ 

ในการนี  เพือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม        
ได้  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  
14 มิถนุายน พ.ศ. 2559 
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ประกอบการพจิารณาวาระที  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 

ของ 
บริษัท ออิอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 

การประชุมได้จัดขึ นเมือวนัที 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.05 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม      
แกรนด์ มิลเลนเนียม สขุมุวิท เลขที 30 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุจํานวน 11 ท่าน ดงัตอ่ไปนี  
1. นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ประธานกรรมการ 
2. นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ  รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
3. นางสพุร วธันเวคิน  กรรมการ 
4. นางสาวกณัณิกา เกื อศิริกลุ กรรมการ 
5. นางจิราพร คงเจริญวานิช กรรมการ 
6. นายทาเคะโตะ อนัโดะ กรรมการ 
7. นายนนัทวฒัน์ โชติวิจิตร กรรมการ 
8. นายนพพนัธป์ เมืองโคตร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
9. นายเดช บลุสขุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
10. นายชนุอิจิ โคบายาชิ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
11. ดร. สจุริต คณูธนกลุวงศ์ กรรมการอิสระ 

 นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ จัดการ ทําหน้าที เป็นประธานในทีประชุม และดําเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และนางสุพร วัธนเวคิน      
กรรมการ ดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทย  

 ในการประชุมครั งนี มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 127 ราย และโดยการมอบฉันทะจํานวน 
266 ราย รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนทั งสิ น 393 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 203,706,134 หุ้น หรือเท่ากับ 
ร้อยละ 81.48 ของจํานวนหุ้นทั งหมดทีชําระแล้วจํานวน 250,000,000 หุ้ น ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ              
ได้กลา่วเปิดการประชมุเพือปรึกษากิจการ  

 ประธานฯ กล่าวแนะนํากรรมการ กรรมการอิสระ ผู้ สอบบัญชีและทีปรึกษากฎหมายให้แก่ผู้ ถือหุ้ น             
ทีเข้าร่วมประชมุทราบ หลงัจากนั น นางสาวสพุรรณี อศัวสวุรรณ์ เลขานุการบริษัท ได้ชี แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียง
ให้ทีประชมุทราบ 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557  

ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ซึงประชุม    
เมือวนัที 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมทีได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

เอกสารแนบ 
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ไมมี่ผู้ถือหุ้นซกัถามแตอ่ย่างใด 

ในระหวา่งการพิจารณาวาระนี  ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองเพิมเติมอีกจํานวน  ราย ถือหุ้น
จํานวน 21,839 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจํานวน 14 ราย ถือหุ้นจํานวน 45,912 หุ้น ดงันั น มีผู้ ถือหุ้น                              
มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 139 ราย และโดยการมอบฉันทะจํานวน 280 ราย รวมเป็นจํานวน
ทั งสิ นจํานวน 419 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 203,773,885 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 81.51 ของจํานวนหุ้น
ทั งหมดทีชําระแล้ว 

ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจํานวน 203,773,885  
เสียง ไมมี่ผู้ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง  

มติ ทีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557  
ตามทีประธานฯ เสนอ   

2.  รับทราบรายงานประจําปีและผลการดําเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงินสําหรับ        
รอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวันที 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ทีผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 

ประธานฯ ในนามของคณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทีประชุมทราบถึงผลการดําเนินงาน                  
ในรอบระยะเวลาบญัชีสิ นสดุวนัที 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 และขอให้ทีประชุมรับทราบรายงานประจําปี
และผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวันที  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ของบริษัท                     
ตามรายละเอียดทีปรากฏในรายงานประจําปีของบริษัท 

นอกจากนี  ประธานฯ เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ นสุดวันที  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ทีผู้ สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏ                       
ในรายงานประจําปีของบริษัท 

หลังจากนั น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามเกียวกับรายงานประจําปีและผลการดําเนินงาน 
รวมถึงงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวันที  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558                   
ทีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว 

ผู้ ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้ตอบคําถามของผู้ ถือหุ้ น
ดงัตอ่ไปนี  
 
ผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดย นางวิภา สุวณิชย์) : ขอสอบถามดงันี  1. ตามทีนําเสนอใน
วีดิทศัน์ และงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ นสดุวนัที 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 บริษัทมีรายได้
จากบัตรเครดิตเพิมขึ นร้อยละ 12 และเมือรวมกับรายได้อืนๆ เพิมขึ นร้อยละ 13 เพราะเหตุใดบริษัทจึง      
มีกําไรสทุธิลดลง 2. บริษัทมีนโยบายในการเสริมสร้างศกัยภาพของบริษัทย่อยในกลุ่มประเทศ CLMV ซึง
ประกอบด้วยประเทศกมัพชูา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนามในปีนี อย่างไรบ้าง 3. บริษัทมีนโยบายร่วมลงนาม
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ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือไม ่และ 4. เพราะเหตใุดบริษัทมีหนี สงสยัจะสญูเพิมขึ นมาก และบริษัทมีวิธี
บริหารจดัการหนี เหลา่นั นอย่างไร
 
กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกื อศิริกุล) : เดิมบริษัทมีนโยบายตั งสํารองหนี สงสยัจะสูญร้อยละ 100 
เมือลกูหนี ค้างชําระตั งแต่ 3 งวดติดต่อกนัขึ นไป ซึงสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ที กธ. 33/2543 เรือง การจดัทําบญัชีเกียวกบัลกูหนี ด้อยคณุภาพของบริษัทหลกัทรัพย์ 
และเพือให้เป็นสากล บริษัทจะใช้มาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ (IAS) ฉบบัที 39 เรือง การรับรู้และ
การวดัมลูคา่ตราสารทางการเงิน  ซึงกําหนดให้ใช้วิธีการกนัสํารองเป็นกลุ่มลกูหนี  (Collective Approach) 
ดงันั น ในรอบระยะเวลาบญัชีสิ นสุดวนัที 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 บริษัทจึงเห็นสมควรทีจะตั งสํารองหนี 
สงสยัจะสญูเพิมขึ นอีกประมาณ 410,000,000 บาท เพือรองรับการเริมใช้วิธีการคํานวณสํารองหนี สงสยั
จะสูญตามมาตรฐานการบัญชีดงักล่าว ทําให้อตัราการตั งสํารองหนี สงสยัจะสญูของบริษัท  คิดเป็นร้อยละ 
29 ของรายได้  ทั งนี  บ ริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื นๆ ซึ งประกอบธุรกิจในลักษณะ
เดียวกนักบับริษัทเกิดสํารองหนี สงสยัจะสญูประมาณร้อยละ 35-36 ของรายได้
 
กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคนิ) : สาเหตทีุรายได้เพิมขึ นแต่กําไรสทุธิลดลง ส่วนหนึงมาจากการทีบริษัท
ตั งสํารองหนี สงสยัจะสญูเพิมขึ นโดยวิธีการกนัสํารองเป็นกลุ่มลกูหนี  (Collective Approach) เนืองจาก  
ในรอบระยะเวลาบญัชีสิ นสดุวนัที 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ยงัมีสถานการณ์ทางการเมืองทียงัไม่สงบอยู่ 
สําหรับเรื องการติดตามทวงถามหนี นั น บริษัทได้เพิมจํานวนพนักงานติดตามทวงถามหนี  จัดอบรม
พนกังาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานเพือเพิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
ให้รองรับการเติบโตของบริษัทในรอบระยะเวลาบญัชีสิ นสดุวนัที 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 สําหรับการเข้า
ร่วมลงนามในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั น ฝ่ายกํากับดูแล
การปฏิบตัิงานและฝ่ายบริหารความเสียงของบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาว่า หากเข้าร่วมโครงการดงักล่าว
จะสนับสนุนหรือขัดแย้งกับนโยบายและหลักการใดของบริษัทหรือไม่ และสําหรับการดําเนินงานของบริษัทใน    
กลุม่ประเทศ CLMV นั น ขอให้ผู้บริหารของแตล่ะบริษัทเป็นผู้ ชี แจง 
 
กรรมการผู้จัดการบริษัท ออิอน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จาํกัด (นายยูโระ คิซากะ) : บริษัท  อิออน 
ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จํากัด เริมประกอบธุรกิจในปี พ.ศ. 2556 โดยให้บริการด้านสินเชือส่วนบุคคล       
และสินเชือเพือวตัถปุระสงค์ ในปี พ.ศ. 2557 บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จํากดั มียอดขายทั งสิ น
ประมาณ 267,000,000 บาท โดยในเดือนล่าสุดมียอดขายประมาณ 39,000,000 บาท ซึงเพิมขึ นร้อยละ 227 
เมือเปรียบเทียบกับปีทีผ่านมา และมีบัญชีสินเชือของลูกค้าเกือบ 30,000 บัญชี การติดตามทวงถามหนี 
สามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ. 2558 บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จํากดั 
คาดวา่จะสามารถกู้ เงินจากธนาคารได้ อนัจะทําให้สามารถขยายกิจการได้อย่างรวดเร็ว และน่าจะสามารถ
ทํากําไรได้ในปีนี 
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กรรมการผู้จัดการบริษัท อิออน ลิสซิง เซอร์วิส (ลาว) จํากัด (นายชิโร คิตาโน) : ในปี พ.ศ. 2557 
ซึงเป็นปีแรกของการประกอบธุรกิจ บริษัท อิออน ลิสซิง เซอร์วิส (ลาว) จํากดั มียอดขายทั งสิ นประมาณ 
55,000,000 บาท มีร้านค้าสมาชิกทั งหมด 93 แห่ง และมีบัญชีสินเชือของลูกค้าประมาณ 3,000 บัญชี 
ประชากรสว่นใหญ่ของประเทศลาวนิยมใช้เงินสดในการซื อสินค้าและบริการ บริษัทจึงจดัรายการส่งเสริมการขาย
อย่างต่อเนืองเพือกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจทีจะขอสินเชือเพือชําระค่าสินค้าแทนการชําระด้วยเงินสด 
ในปี พ.ศ. 2558 บริษัท อิออน ลิสซิง เซอร์วิส (ลาว) จํากัด มีโครงการทีจะขยายธุรกิจไปยังเขตนอก
เมืองเวียงจนัทน์ด้วย 

กรรมการบริษัท ออิอน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จํากัด (นายเคอิจิ นาคะกาวะ) : ในปี พ.ศ. 2557 
บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จํากัด มียอดขายทั งสิ น 24,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ เพิมขึ น
ร้อยละ 168 จากปีก่อน และมีรายได้ประมาณ 5,300,000 ดอลล่าร์สหรัฐ เพิมขึ นร้อยละ 224 จากปีก่อน 
ห้างสรรพสินค้าอิออน มอลล์ ซึงได้เปิดให้บริการในประเทศกัมพูชามีส่วนช่วยให้คนกัมพูชารู้จัก 
บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (กมัพชูา) จํากดั มากยิงขึ น ในปี พ.ศ. 2558 นี  บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ 
(กมัพชูา) จํากดั คาดวา่จะมียอดขายเพิมขึ นร้อยละ 160 เมือเทียบกบัปี พ.ศ. 2557 
 
ผู้ถือหุ้น (นายไกรวัลย์ คทวณิช) : ขอตั งข้อสังเกตเกียวกับบริการรับชําระเงินผ่านบัตรเครดิต (Card 
Acquirer) ของบริษัททีให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแก่ลูกค้าผู้ ใช้บริการแมคดิลิเวอรี 
(McDelivery) ดงันี  1. เพราะเหตุใดจึงไม่ทําให้รองรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทีมีปากกา (Stylus) ซึง
สะดวกต่อการลงลายมือชือ 2. เพราะเหตุใดจึงรองรับเฉพาะโทรศัพท์มือถือ iPhone แต่ไม่รองรับ
โทรศพัท์มือถือระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ จึงมีต้นทุนสูงแต่ใช้งานไม่คุ้ มค่า 3.  เพราะเหตุใดในช่อง
ที ใ ห้ลูก ค้าระบุอี เมล เพือ รับเซลล์สลิปการทํารายการชําระเงินเก็บไว้เป็นหลกัฐานจึงระบุว่าไม่ต้องใส ่ 
ก็ได้ 4. การทีบริษัทใช้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือของระบบสารสนเทศส่วนกลางและซิมการ์ดทีใช้
กับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนต่างรายกัน ทําให้ลูกค้าทีใช้บริการโทรศัพท์มือถือบางเครือข่ายไม่ได้รับ
ข้อความสั น (SMS) ยืนยนัการทํารายการ 5. การส่งเซลล์สลิปทางอีเมลซึงมีสีพื นเป็นสีม่วงทึบอาจทําให้
ยากและสิ นเปลืองตอ่การพิมพ์เพือเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 6. ขอเสนอให้บริษัทพิจารณาใช้ Mobile EDC ซึงมี
ยีห้อชั นนําในตลาดอยู่แล้ว โดยการใช้งานถูกจํากดัเพียงเชือมต่อกบัธนาคารโดยมี Access Point Name 
นอกจากนี  ขอให้บริษัทช่วยตรวจสอบหลกัเกณฑ์และขั นตอนเกียวกบัการขอคืนเงิน (Refund) ด้วย  
 
กรรมการ (นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร) : บริการ Mobile POS Service หรือ mPos เป็นบริการใหม ่       
ทีบริษัทเริมให้บริการในปีทีผ่านมา ประเด็นแรก เหตุผลทีบริษัทใช้โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนทีเป็น iOS  
ในการให้บริการ เนืองจากบริษัททีร่วมทําบริการนี พฒันาระบบเพือรองรับกบั iOS เป็นลําดบัแรก สําหรับ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นั นอยู่ในขั นตอนการปรับแก้ให้ระบบมีความเสถียรมากขึ นและจะให้บริการ   
ในลําดับถัดไป สําหรับเรืองราคาของโทรศพัท์มือถือ iPhone นั น เนืองจากบริษัทเป็นพันธมิตรกับบริษัท   
โทเทิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน จํากดั (มหาชน) จึงซื อได้ในราคาพิเศษ สําหรับเรืองสีพื นหลงัของเซลล์สลิป 
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บริษัทขอรับไปพิจารณาและปรับปรุงให้ดีขึ น เกียวกบัการใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือนั น การทีบริษัท
ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหลายเครือข่าย เนืองจากบริษัทต้องการทีจะให้เกิดความต่อเนือง
ในการให้บริการแก่ลกูค้า กลา่วคือ เมือเครือข่ายใดเครือข่ายหนึงขดัข้องหรือไมส่ามารถให้บริการได้ บริษัท
ก็ยงัสามารถให้บริการผ่านเครือข่ายโทรศพัท์มือถืออืนๆ ได้ สําหรับคําแนะนําให้ใช้เครือง Mobile EDC นั น 
เครือง Mobile EDC ทีเป็นระบบ GPRS มีนํ าหนกัมาก จึงไม่เหมาะสมทีจะนํามาใช้กบั Delivery Service 
ประเดน็สดุท้าย การขอคืนเงิน (Refund) นั นมีขั นตอนและวิธีการทีบริษัทกําหนดไว้ บริษัทจะรับข้อสงัเกต
ทั งหมดไว้พิจารณาเพือปรับปรุงบริการให้ดียิงขึ น 
 
ผู้ถือหุ้น (นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์) : เพราะเหตใุดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและการบริหารและ
ต้นทนุทางการเงินของบริษัทในรอบระยะเวลาบญัชีสิ นสดุวนัที 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 เพิมขึ นประมาณ 
700,000,000 บาท และ 300,000,000 บาทตามลําดบั จากรอบระยะเวลาบญัชีสิ นสดุวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2557 บริษัทมีมาตรการในการควบคมุค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและการบริหารอย่างไร        
 
กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ นสดุวนัที 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 บริษัท    
มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและการบริหารเพิมขึ นประมาณ 700,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 
ในขณะทีรายได้รวมเพิมขึ นร้อยละ 13 โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพือเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร และการเข้าเป็นพันธมิตรกับคู่ค้ารายใหญ่ ส่วนต้นทุนทางการเงินทีเพิมขึ นนั น
สืบเนืองมาจากยอดการปลอ่ยสินเชือทีขยายตวัมากขึ น ประกอบกบัสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2557 ทําให้บริษัทต้องพิจารณาเพิมสดัส่วนเงินกู้ ระยะยาวซึงมีต้นทุนทางการเงินสงูกว่า
เงินกู้ ระยะสั น เป็นอีกปัจจยัหนึงทีทําให้ต้นทนุทางการเงินของบริษัทเพิมมากขึ น 
 
ผู้ถือหุ้น (นางสาวจณิพักตร์ พรพบิูลย์) : ลกูค้าจะต้องสมคัรใช้บริการบตัรเครดิต สินเชือส่วนบุคคลหรือ
สินเชือเช่าซื อของบริษัทก่อน จงึจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทใช่หรือไม ่
 
กรรมการ (นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร) : ลกูค้าทีสมคัรใช้บริการต่างๆ ของบริษัทจะถือเป็นสมาชิกของ
บริษัท อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถสมคัรเป็นสมาชิกของบริษัทได้ถึงแม้จะยังมิได้ใช้บริการของบริษัท  
โดยจะได้รับบตัรสมาชิกซึงพร้อมใช้บริการในอนาคต 
 
ผู้ถือหุ้น (นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์) : ผู้ ทีมีคณุสมบตัิจะเป็นลกูค้าของบริษัท คือผู้ ทีพร้อมจะเป็น
ลกูหนี ของบริษัทใช่หรือไม ่
 
กรรมการ (นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร) : ธุรกิจหลกัของบริษัทมี 3 ประเภท ได้แก่ บัตรเครดิต สินเชือ
ส่วนบุคคล และสินเชือเช่าซื อ โดยบัตรเครดิตเป็นเครืองมือทางการเงินทีช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้จ่ายได้
อย่างสะดวกสบาย ซึงหากเมือถงึวนัครบกําหนดชําระเงินแล้วลกูค้าชําระเงินคืนบริษัทเตม็จํานวน ลกูค้าจะ
ไม่อยู่ในสถานะเป็นลูกหนี ของบริษัท ในทางกลบักันสินเชือส่วนบุคคลและสินเชือเช่าซื อจะเป็นสินเชือ
ผ่อนชําระ ดงันั น ลกูค้าทีใช้บริการสินเชือดงักลา่วจงึมีสถานะเป็นลกูหนี ของบริษัท 
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ผู้ถือหุ้น (นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร) : บริษัทมองว่าธุรกิจของบริษัทในปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2560 
มีโอกาสเติบโต มีอปุสรรค และมีความท้าทายอย่างไร การไม่ปรับขึ นค่าแรงขั นตํามีผลกระทบต่อบริษัท
หรือไม่ นอกจากนี  ทีประเทศญีปุ่ นมีการนําโทรศัพท์มือถือกับบัตรเครดิตมารวมกัน เรียกว่า Mobile 
Platform ซึงสามารถใช้ชําระค่าสาธารณูปโภคและค่าสินค้าในร้านสะดวกซื อได้ในชีวิตประจําวัน 
หากบริษัทให้บริการในลกัษณะดงักลา่ว บริษัทจะมีลกูค้ารายย่อยเพิมขึ น และมีรายได้เพิมขึ นจากการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมโดยทีบริษัทไม่ต้องมีความเสียงใดๆ เลย อยากทราบว่าบริษัทจะให้บริการ
ในลกัษณะนี บ้างหรือไม ่และจะนําไปใช้กบับริษัทย่อยในตา่งประเทศได้หรือไม ่ 
 
กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคนิ) : การปรับขึ นค่าแรงขั นตํามีผลต่อบริษัททั งในแง่บวกและแง่ลบ ในส่วน
ค่าจ้างพนักงานอาจทําให้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและการบริหารเพิมขึ น และในส่วนของลูกค้า
อาจดเูหมือนทําให้อํานาจการกู้ ยืมไม่เพิมขึ น แต่ทั งนี  การปรับเพิมขึ นของผลประกอบการสามารถทําได้
เป็น 4 มิติ กล่าวคือ 1. ค่าจ้างทีเพิมขึ นทําให้กําลงัซื อเพิมขึ น จึงอาจเพิมวงเงินสินเชือให้ลกูค้าได้ 2. การขยาย
ฐานลกูค้า 3. การขยายพื นทีทางภูมิศาสตร์เพือการให้บริการลกูค้าอย่างทัวถึง ซึงปัจจุบนั บริษัทมีสาขา
ครอบคลมุทัวประเทศ รวมถงึประเทศในกลุม่ CLMV ด้วย และ 4. การนําเสนอบริการใหม่ๆ   
 

กรรมการ (นายยาซูฮโิกะ คอนโดะ) : ในประเทศญีปุ่ น การใช้โทรศพัท์มือถือชําระราคาสินค้าเป็นเทคโนโลยี
ทีเรียกว่า Near Field Communication หรือเทคโนโลยีไร้สมัผัส โดยสามารถทํารายการชําระเงินด้วย
โทรศพัท์มือถือ โทรศพัท์มือถือทีคนญีปุ่ นใช้ได้มีการพฒันาเทคโนโลยีเพือรองรับการใช้งานในลกัษณะนี   
ไว้อยู่แล้วจึงมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศญีปุ่ น ในประเทศไทยผู้ ให้บริการเครือข่ายบตัรเครดิต
อย่าง VISA ได้นําเสนอบริการ VISA payWave เพือผลกัดนัเทคโนโลยีไร้สมัผสันี  แต่การพฒันาดงักล่าว 
ไม่สามารถทําได้โดยผู้ออกบัตรเพียงผู้ เดียว มีส่วนอืนทีต้องเกียวข้องด้วย ในอนาคต เทคโนโลยีไร้สมัผัส
น่าจะถกูนํามาใช้แพร่หลายมากขึ น บริษัทได้เสริมสร้างประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีไร้สมัผสัให้แก่ลกูค้า
ผ่านการใช้งานบตัรสมาชิกอิออนแรบบิท 
 
ผู้ถือหุ้น (นายนฤชิต แต่งสวน) : บริษัทมีนโยบายการบริหารจดัการลกูหนี ทีค้างชําระตั งแต่ 3 เดือนขึ น
ไปอย่างไร 
 
กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคนิ) : ในรอบระยะเวลาบญัชีสิ นสดุวนัที 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ยอดขาย
ของบริษัทเติบโตขึ นมากพร้อมกบัยอดลกูหนี คงค้าง เมือบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีขั นตอนการทํางาน
บางส่วนของฝ่ายเร่งรัดหนี สินซํ าซ้อนกบับริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี  จึงดําเนินการโอน
งานติดตามทวงถามหนี และพนกังานทีเกียวข้องไปยงับริษัทย่อย โดยบริษัทยงัคงดแูลเฉพาะในด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Collection) บริษัทมีความชํานาญในการติดตามทวงถามหนี ทางโทรศพัท์ ส่วนการติดตาม   
ทวงถามหนี ด้วยวิธีอืนบริษัทจะพิจารณาถงึความชํานาญของผู้ รับจ้างติดตามทวงถามหนี ทีเป็นบริษัทย่อย
และบคุคลภายนอกในแตล่ะพื นทีเพือกําหนดผู้ดําเนินการติดตามทวงถามหนี อย่างเหมาะสม สําหรับกลุ่ม
ลกูหนี ทีการติดตามทวงถามหนี ทําได้ยากถึงแม้ว่าบริษัทจะได้พยายามติดตามทวงถามหนี มาพอสมควร
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แล้ว บริษัทจะพิจารณาว่ารายได้สทุธิหากได้รับชําระหนี จะมีจํานวนเท่าใดเพือเปรียบเทียบกบัรายได้สทุธิ
หากบริษัทขายลกูหนี ออกไป 
 

ผู้ถือหุ้น (นายนฤชติ แต่งสวน) : บริษัทเคยมีกรณีร้องเรียนเกียวกบัการติดตามทวงถามหนี ทีดําเนินการ
โดยผู้ รับจ้างติดตามทวงถามหนี หรือไม ่บริษัทมีวิธีการบริหารความเสียงในกรณีดงักลา่วอย่างไร 
 
กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : ในการว่าจ้างผู้ รับจ้างติดตามทวงถามหนี ภายนอกนั น บริษัทจําเป็น 
ต้องควบคมุและจดัการให้การติดตามทวงถามหนี เป็นไปโดยชอบและถกูต้องเพือรักษาฐานลกูค้าไว้ บริษัท
ให้ความสําคญัตอ่การคดัเลือกผู้ รับจ้างติดตามทวงถามหนี ภายนอก โดยพิจารณาข้อมลูองค์กร ระยะเวลา 
และประสบการณ์ในธุรกิจติดตามทวงถามหนี ประกอบกบัความสามารถในการจดัเก็บหนี  ทั งบริษัทยงัได้
กําหนดขั นตอนและวิธีการทํางานเพือรักษาข้อมลูส่วนบุคคลของลกูค้าไว้เป็นความลบั อาจมีบางครั งทีผู้ รับจ้าง
ปฏิบตัิไมเ่หมาะสม ซึงบริษัทมีบทลงโทษทีชดัเจน 
 
ผู้ถือหุ้น (นายศักดิชัย สกุลศรีมนตรี) : กําไรจากการขายลูกหนี ทีตัดจําหน่ายแล้วประมาณ 
606,000,000 บาทมาจากมลูหนี ทั งหมดเท่าใด 
 
กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : สําหรับการขายลูกหนี ทีตัดจําหน่ายแล้วมาจากมูลหนี ประมาณ 
9,000,000,000 บาท 
 
ผู้ถือหุ้น (นายศักดิชัย สกุลศรีมนตรี) : รายได้ค่านายหน้า และรายได้อืนๆ ประมาณกว่า 200,000,000 
บาทเป็นรายได้อะไร 

 
กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกื อศิริกุล) : รายได้ค่านายหน้ามาจากการประกอบธุรกิจนายหน้า
ประกันภัยของบริษัท อิออน อินชัวร์รันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด ส่วนรายได้อืนๆ หลักๆ มาจาก
คา่บริการทีเรียกเก็บจากลกูค้าทีใช้บริการเบิกถอนเงินสดด้วยบตัรเครดิตทีออกโดยผู้ออกบตัรเครดิตรายอืน
ผ่านเครืองเบิกและชําระเงินสดอัตโนมัติของบริษัท รายได้อืนของบริษัท อิออน อินชัวร์รันส์ เซอร์วิส 
(ประเทศไทย) จํากัด มาจากการให้บริการพื นที จัดหาอุปกรณ์และบุคลากรให้แก่บริษัทประกันภยัต่างๆ  
ในการเสนอขายประกันภัยทางโทรศพัท์ (Insurance Telemarketing) และรายได้จากการให้บริการ      
ทางกฎหมายของบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น 
 
ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวันที 20 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 หน้า 3-4 รายการลกูหนี ตามสญัญาแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศและเจ้าหนี ตาม
สญัญาแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศซึงมีทั งรายการหมนุเวียนและไมห่มนุเวียนแตกตา่งกนัอย่างไร 
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กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกื อศิริกุล) : รายการลกูหนี ตามสญัญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ  
ซึงแสดงในรายการสินทรัพย์ทั งสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และรายการเจ้าหนี ตาม
สญัญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศซึงแสดงในรายการหนี สินทั งหนี สินหมนุเวียนและหนี สินไม่หมนุเวียน 
มาจากการทีบริษัทเข้าทําสญัญาแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศกบัธนาคารพาณิชย์เพือป้องกนัความผนัผวน
ของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เนืองจากบริษัทจําเป็นต้องใช้เงินตราต่างประเทศเพือชําระหนี 
เงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศให้แก่เจ้าหนี เงินกู้  สําหรับรายการประเภทหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนนั น 
สญัญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีเกิดจากเงินกู้ ระยะสั นทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จะถือว่าเป็น
สินทรัพย์หมนุเวียนหรือหนี สินหมนุเวียน แต่ถ้าเป็นสญัญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีเกิดจากเงินกู้
ระยะยาวทียังไม่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จะถือว่าเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือหนี สินไม่หมุนเวียน 
แล้วแตก่รณี  
 
ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวันที 20 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 หน้า 4 เพราะเหตุใดหนี สินไม่หมุนเวียนรายการเจ้าหนี ตามสญัญาแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศมีจํานวนถึงประมาณ 2,190,000,000 บาท เมือเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุด
วนัที 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ซึงมีจํานวนประมาณ 802,000,000 บาท บริษัทขาดทุนจากการทําสญัญา
ดงักลา่วหรือไม ่ 
 
กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกื อศิริกุล) : ตัวเลขของรายการเจ้าหนี ตามสญัญาแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศผันผวนตามค่าเงินบาท ซึง ณ วันที 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เงินบาทแข็งค่าขึ นมาก          
เมือเปรียบเทียบกับวันที  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 รายการเจ้าหนี ตามสัญญาแลกเปลียนเงินตรา
ตา่งประเทศจงึเพิมขึ น อย่างไรก็ดี เนืองจากบริษัทได้เข้าทําสญัญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศไปแล้ว
จงึไม่ต้องรับความเสียงหรือผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีเกิดขึ น
ภายหลงัการทําสญัญา 

ในระหวา่งการพิจารณาวาระนี  ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองเพิมเติมอีกจํานวน 27 ราย ถือหุ้น
จํานวน 40,816 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจํานวน 15 ราย ถือหุ้นจํานวน 5,507 หุ้น ดงันั น มีผู้ ถือหุ้น                      
มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 166 ราย และโดยการมอบฉันทะจํานวน 295 ราย รวมเป็นจํานวน
ทั งสิ นจํานวน 461 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 203,820,208 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 81.53 ของจํานวนหุ้น
ทั งหมดทีชําระแล้ว 

ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจํานวน 203,820,208   
เสียง ไมมี่ผู้ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง  

มติ ทีประชมุพิจารณาแล้ว รับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการตามทีประธานฯ 
เสนอและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวันที  20 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ทีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้วตามทีประธานฯ เสนอ 
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3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสําหรับ        
รอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวันที 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่าในรอบระยะเวลาบญัชีสิ นสดุวนัที 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 บริษัท    
มีกําไรสุทธิส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ ภายหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 แล้ว จํานวน 
2,417,534,799.64 บาท  
 
สําหรับผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผล
สําหรับการดําเนินงานครึงปีหลงัของรอบระยะเวลาบัญชี 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 1.85 บาท ต่อหุ้น 
โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 25 มิถนุายน พ.ศ. 2558 ดงันั น จํานวนเงินปันผลทั งสิ นทีจ่ายสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวันที 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จะเท่ากับ 3.45 บาท ต่อหุ้ น ซึงสอดคล้องกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัททีจะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิจาก   
งบการเงินรวม หลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภททีกฎหมายและบริษัทได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม          
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย 
ในแตล่ะปี รวมถงึความจําเป็นและความเหมาะสมอืนๆ ตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร 
 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามแตอ่ย่างใด 
 
ทีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมตัิจํานวน 203,820,208 เสียง 
ไมมี่ผู้ ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง  
 
มติ ทีประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติเอกฉันท์อนุมัติ          

การจ่ายเงินปันผลสว่นสดุท้ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามรายละเอียดทีประธานฯ เสนอทกุประการ  

4.  แต่งตั งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี 

ตามทีประธานฯ ร้องขอ เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อทีประชุมว่าเพือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 36 การแต่งตั งผู้สอบบัญชี
และการกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมตัิจากทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ดงันั น    
ประธานฯ จงึเสนอให้ทีประชมุพิจารณาแตง่ตั งผู้สอบบญัชีสําหรับระยะเวลาบัญชีสิ นสดุวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบญัชีตั งแตว่นัที 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถงึวนัที 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ดงันี   

1. ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3356 
2. นายเพิมศกัดิ วงศ์พชัรปกรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3427 
3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4301   
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ซึงเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชี    
ของบริษัทสําหรับระยะเวลาบญัชีสิ นสดุวนัที 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบญัชีตั งแต่วนัที 21 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวนัที 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึงเป็นผู้ ทําการตรวจสอบ 
ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือชือในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบบัญชี และ/หรือ
เอกสารอืนๆ ทีเกียวข้อง 

นอกจากนี  ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณากําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีสําหรับระยะเวลาบัญชี
สิ นสุดวนัที 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีจํานวน 5,350,000 บาท และระยะเวลา
บญัชีตั งแต่วนัที 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวนัที 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  โดยกําหนดค่าสอบบัญชี
จํานวน 300,000 บาท พร้อมทั งคา่ใช้จ่ายทีอาจถกูเรียกเก็บเพิมเติม ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยัสําคญั
เป็นจํานวนไมเ่กิน 300,000 บาท 
 
ผู้ ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชมุได้ซกัถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี  
 
ผู้ถือหุ้น (นายไกรวัลย์ คทวณิช) : ค่าสอบบญัชีสําหรับระยะเวลาบญัชีสิ นสดุวนัที 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
และระยะเวลาบญัชีตั งแตว่นัที 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถงึวนัที 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 มีการกําหนด
ค่าใช้จ่ายทีอาจถูกเรียกเก็บเพิมเติมในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญเป็นจํานวนไม่เกิน 
300,000 บาท ไม่ทราบว่ามีจํานวนเท่ากับรอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวันที 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
หรือไม ่
 
กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกื อศิริกุล) : ค่าใช้จ่ายทีอาจถูกเรียกเก็บเพิมเติมในกรณีทีมีการเปลียนแปลง
อย่างมีนัยสําคญัสําหรับระยะเวลาบญัชีสิ นสดุวนัที 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั งแต่
วนัที 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวนัที 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มีจํานวนเท่ากับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ นสดุวนัที 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 คือไมเ่กิน 300,000 บาท  

ในระหวา่งการพิจารณาวาระนี  ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะเพิมเติมอีกจํานวน 3 ราย 
ถือหุ้นจํานวน 3 หุ้น ดงันั น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 166 ราย และโดยการมอบฉันทะ 
จํานวน 298 ราย รวมเป็นจํานวนทั งสิ นจํานวน 464 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 203,820,211 หุ้น หรือเท่ากับ
ร้อยละ 81.53 ของจํานวนหุ้นทั งหมดทีชําระแล้ว 

ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ ถือหุ้ นลงคะแนนเสียงอนุมัติจํานวน 203,820,211   
เสียง ไมม่ีผู้ ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง 

มต ิ ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เ ป็นเอกฉ ันท์อนุมัติการแต่งตั งผู้ สอบบัญชีพร้อมทั งกําหนด                           
คา่สอบบญัชีและคา่ใช้จ่ายอืนตามทีประธานฯ เสนอทกุประการ  
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5.  อนุมัติการเปลียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี และแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 37 ของบริษัท 

 ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่าเพือเพิมประสิทธิภาพในด้านการบริหารงานและการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท และเพือให้เป็นไปตามเดือนภาษี บริษัทควรพิจารณาเปลียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีโดยให้       
รอบระยะเวลาบญัชีเริมตั งแตว่นัที 1 มีนาคม และสิ นสดุในวนัสดุท้ายของเดือนกมุภาพนัธ์ปีถดัไป 

 ทั งนี  รอบระยะเวลาบญัชีใหมนี่ จะมีผลใช้บงัคบัตั งแตร่อบระยะเวลาบญัชีประจําปี 2559 (เริมตั งแต่วนัที 1 
มีนาคม พ.ศ. 2559 และสิ นสดุวนัที 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) เป็นต้นไป 

ในช่วงระหวา่งการเปลียนแปลงก่อนรอบระยะเวลาบญัชีใหมจ่ะมีผลใช้บงัคบั รอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 
2558 จะมีการปิดบญัชี  ครั ง ได้แก่ 

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

ระยะเวลาบัญชีถัดไป เริ มตั งแต่วันที  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และสิ นสุดวันที  29 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559

เพือให้สอดคล้องกบัการเปลียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท จึงเห็นควรแก้ไขข้อบังคบัของบริษัท  
ข้อ 37 เป็นดงันี  

“ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัทจะเริมต้นวันที  1 มีนาคม และสิ นสุดในวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์            
ในปีถดัไป” 

เพือให้เป็นไปตามมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท
ข้อ 35 การแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากทีประชุมผู้ ถือหุ้นซึงลงมติ
ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสีของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 
ผู้ ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชมุได้ซกัถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี  
 
ผู้ถือหุ้น (นายธงชัย ลักขณะวิสิฏฐ์) : เพราะเหตใุดบริษัทจงึเปลียนรอบระยะเวลาบญัชีในรอบระยะเวลา
บญัชีนี  
 
กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกื อศิริกุล) : บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จํากดั ประเทศญีปุ่ น ซึงเป็น
บริษัทแม่ของบริษัทขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจไปในธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ทําให้ต้องเปลียน
รอบระยะเวลาบญัชี บริษัทจึงเปลียนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทให้สอดคล้องกนัเพือประโยชน์ในการจดัทํา
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งบการเงินรวม ทั งนี  การเปลียนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าวเป็นผลดีกับบริษัทในด้านการคํานวณ
ค่าใช้จ่ายตามเดือนสากลและสอดคล้องกบัเดือนภาษีด้วย ทั งยงัสามารถเปรียบเทียบตวัเลขผลประกอบการ
กบัคู่แข่งได้ดีกวา่และถูกต้องขึ น 
 
ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ ถือหุ้ นลงคะแนนเสียงอนุมัติจํานวน 203,820,211   
เสียง ไมม่ีผู้ ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง 

มต ิ ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการเปลียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี และแก้ไข
ข้อบังคบั ข้อ 37 ของบริษัทตามทีประธานฯ เสนอทกุประการ 

6.  เลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระและแต่งตั งกรรมการใหม่ 

ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทได้กําหนดให้กรรมการจํานวนหนึ งในสาม       
พ้นจากตําแหน่งตามวาระในการประช ุมสามญัผู้ถ ือหุ้นประจําปีท ุกครั ง ซึ งในการประช ุมครั งนี                
มีกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน ดงันี   
1. นางสาวกณัณิกา เกื อศิริกลุ   กรรมการ 
2. นางจิราพร คงเจริญวานิช   กรรมการ 
3. นายทาเคะโตะ อนัโดะ   กรรมการ 
4. นายเดช บลุสขุ    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

เนืองจากนายทาเคะโตะ อนัโดะ จะเข้ารับภารกิจใหม่จึงไม่ประสงค์ทีจะกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
อีกต่อไป คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้มีการแต่งตั งนายคูนิโอะ คาวามูระ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่
แทนนายทาเคะโตะ อนัโดะ ประธานฯ เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมเลือกตั งกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระอีก 3 ท่านเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง  

ดงันั น บคุคลทีได้รับการเสนอชือเลือกตั งและแต่งตั งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ ได้แก่ 

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

     
ไมมี่ผู้ถือหุ้นซกัถามแตอ่ย่างใด 
 
ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการซึงออกจากตําแหน่ง                
ตามวาระและกรรมการทีลาออกในคราวเดียวกนั ดงันี  
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. นางสาวกณัณิกา เกื อศิริกลุ  : อนมุตัิ   จํานวน 201,472,011    เสียง 
 : ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 2,333,900 เสียง 
 : งดออกเสียง จํานวน 14,300 เสียง 
 : บตัรเสีย จํานวน 0 เสียง 
2. นางจิราพร คงเจริญวานิช : อนมุตัิ   จํานวน 201,472,011    เสียง 

 : ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 2,333,900 เสียง 
 : งดออกเสียง จํานวน 14,300 เสียง 
 : บตัรเสีย จํานวน 0 เสียง 
3. นายเดช บลุสขุ : อนมุตัิ   จํานวน 203,563,711 เสียง 

 : ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 242,200 เสียง 
 : งดออกเสียง จํานวน 14,300 เสียง 
 : บตัรเสีย จํานวน 0 เสียง 
4. นายคนิูโอะ คาวามรูะ : อนมุตัิ   จํานวน 203,802,911 เสียง 

 : ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 3,000 เสียง 
 : งดออกเสียง จํานวน 14,300 เสียง 
 : บตัรเสีย จํานวน 0 เสียง 

มติ ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั งนางสาวกัณณิกา เกื อศิริกุล          
นางจิราพร คงเจริญวานิช นายเดช บุลสุข และนายคูนิโอะ คาวามูระ เป็นกรรมการของบริษัท
ตามทีประธานฯ เสนอทกุประการ 

7. อนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท 

ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุด
วนัที 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 เป็นจํานวนไมเ่กิน 20,000,000 บาท  
 
ผู้ ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชมุได้ซกัถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี  
 
ผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยนางวิภา สุวณิชย์) : เพราะเหตุใดจึงมีการขออนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทเพิมขึ นจาก 13,000,000 บาทเป็น 20,000,000 บาท  
 
กรรมการ (นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ) : บริษัทได้คงจํานวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้ไม่เกิน 
13,000,000 บาท ตั งแต่ปี พ.ศ. 2550 ซึงเป็นเวลาเกือบ 8 ปีแล้ว บริษัทต้องปรับ เ พิ มค ่าตอบแทน
กรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับภาระหน้าทีของกรรมการทีเพิมขึ นทั งในบริษัท และบริษัทย่อยต่างๆ 
ทั งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทมีการหมุนเวียนกรรมการไปทําหน้าทีในบริษัทย่อยต่างๆ ด้วย 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม 
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ผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยนางวิภา สุวณิชย์) : เพราะเหตใุดบริษัทจึงไม่ขออนุมตัิเพิม
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายปี การปรับเพิมจาก 13,000,000 บาท เป็น 20,000,000 บาทเป็นการปรับเพิม
ทีคอ่นข้างสงู  
 
กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการหารือในประเด็นนี แล้ว             
มีความเห็นว่าบริษัทควรมีความยืดหยุ่นในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เนืองจากบริษัทกําลงั
เริมขยายธุรกิจหลายประเภททีจําเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถของชาวต่างประเทศ ซึงจะทําให้
ค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคลสูงขึ น ทั งนี  การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังกล่าวเป็นเพียง      
การกําหนดเพดานไว้เท่านั น 

ทีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมตัิจํานวน 202,651,310 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วยจํานวน 1,166,900 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 2,001 เสียง 

มต ิ ที ประชุมพิจารณาแล้ว และด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั งหมด                   
ของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม มีมติอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิ นสดุวนัที 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ตามทีประธานฯ เสนอทุกประการ  

8. พจิารณาเรืองอืนๆ 

 ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีประชุมเพือให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอเรืองอืนเพือพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น   
ได้ซกัถาม 

  
ผู้ถือหุ้น (นายไกรวัลย์ คทวณิช) : ขอตั งข้อสังเกตและคําถามดังนี  1. ในวาระที 7 เรืองการอนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท เนืองจากจํานวนคา่ตอบแทนกรรมการบริษัททีขออนุมตัิสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ นสุดวันที 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เพิมขึ นจากรอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวนัที 20 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2558 มาก บริษัทจึงควรอธิบายรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมให้ชัดเจนกว่านี   2. วาระที 3 
ประกอบด้วย 2 วาระย่อยคือการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และขออนุมตัิการจ่ายเงินปันผล
สว่นสดุท้าย หนงัสือเชิญประชมุควรอธิบายด้วยว่าจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมือใด และปิดสมดุทะเบียน
เมือใด 3. ในกรณีของทีระลกึมีจํานวนไม่เพียงพอกบัจํานวนผู้ เข้าร่วมประชุม บริษัทควรจดัส่งของทีระลึก
ให้ผู้ ถือหุ้นหลงัจากจบการประชุม ไม่ใช่ให้ผู้ ถือหุ้นไปรับด้วยตนเองทีสาขา 4. บตัรลงคะแนนเสียงสําหรับ
วาระที 6 เรืองการเลือกตั งกรรมการควรแยกตา่งหากจากวาระอืนๆ เพือความสะดวกในการลงคะแนนของ
ผู้ ถือหุ้น 4. คา่ใช้จ่ายทีอาจถกูเรียกเก็บเพิมเติมในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยัสําคญัจํานวนไม่เกิน 
300,000 บาทนี เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับระยะเวลาบัญชีตั งแต่วนัที 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2559 ด้วยหรือไม ่
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เลขานุการบริษัท (นางสาวสุพรรณี อัศวสุวรรณ์) : เรืองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประธานฯ ได้มี
การแจ้งและอธิบายรายละเอียดตามทีผู้ ถือหุ้นเสนอแนะในทีประชุมและได้มีการแสดงบนจอภาพแล้ว 
อย่างไรก็ตาม บริษัทขอรับข้อเสนอแนะทั งหมดไว้พิจารณาและแก้ไขทั งส่วนของหนังสือเชิญประชุมและ
การจัดการประชุมต่อไป สําหรับเรืองของทีระลกึ หากท่านผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ทีจะให้บริษัทจดัส่งให้
ทางไปรษณีย์ บริษัทสามารถจดัสง่ให้ได้ 
 
กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกื อศิริกุล) : ค่าใช้จ่ายทีอาจถูกเรียกเก็บเพิมเติมจํานวนไม่เกิน 300,000 
บาท รวมถงึระยะเวลาบญัชีตั งแตว่นัที 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถงึ 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ด้วย  
 
ผู้ถือหุ้น (นายศักดิชัย สกุลศรีมนตรี) : เพราะเหตใุดบริษัทจึงไม่เพิมทุนจดทะเบียน การเพิมทุนจดทะเบียน
จะช่วยลดภาระหนี จากการกู้ ยืมระยะยาว ซึงบ ริ ษัทต้องชําระดอกเบี ยเ งินกู้ มากถึงประมาณ 
2,000,000,000 บาท ในรอบระยะเวลาบญัชีสิ นสดุวนัที 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 
 
กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคนิ) : เมือบริษัทมีกําไรสะสมจํานวนมาก หากบริษัทจ่ายเงินปันผลจํานวนมาก
ส่วนของผู้ ถือหุ้ นจะลดลง ผลคืออัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นจะสูงขึ นซึงจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการกู้ ยืมเงินของบริษัท แต่หากบริษัทจ่ายเงินปันผลจํานวนพอสมควรจะไม่ส่งผลต่อ
อตัราสว่นหนี สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยบริษัทไม่จําเป็นต้องเพิมทุนจดทะเบียน บริษัทเป็นหนึง
ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เพียงไม่กีแห่งทีไม่ต้องเพิมทุนจดทะเบียนเลยตั งแต่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์มา 10 กวา่ปีแล้ว เนืองจากบริษัทสามารถควบคมุอตัราสว่นหนี สินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นให้อยู่
ในอตัราสว่นทีธนาคารสามารถยอมรับได้ โดยทีบริษัทยงัสามารถจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํากว่าร้อยละ 30 
ของกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัททกุปี 
 
ผู้ถือหุ้น (นายฤทธิชัย หยบิเจริญพร) : 1. บริษัทมีนโยบายทีจะออกหุ้นกู้หรือกู้ ยืมเงินระยะยาวเพือล็อก
อตัราดอกเบี ยไว้หรือไม่อย่างไร 2. เพราะเหตุใดอตัราดอกเบี ยเงินกู้สกุลเงินเยนสงูกว่าเงินกู้ สกุลเงินบาท
และเงินกู้สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ 3. บริษัทสามารถทํารีไฟแนนซ์หนี เงินกู้ ระยะยาวทีมีอตัราดอกเบี ยสงูได้
หรือไม ่เพราะเท่าทีสงัเกตเงินกู้ระยะยาวของบริษัททีเป็นสกุลเงินเยนหรือสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐจะมีอตัรา
ดอกเบี ยสงูกว่าดอกเบี ยเงินกู้ เบิกเงินเกินบญัชี (Overdraft Loan) ในระยะสั นทีเป็นสกลุเงินบาท 

 
ผู้บริหารฝ่ายการเงนิและการควบคุมงบประมาณ (นายคาซึมาซะ โอชิมา) : บริษัทสนใจทีจะออกหุ้นกู้
ถ้ามีโอกาสเหมาะสม ส่วนเงินกู้สกุลเงินเยนและสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ บริษัทจะทําสญัญาซื อขายอตัรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเพือลดความเสียงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลียน บริษัทมองว่า
อตัราดอกเบี ยเงินกู้สกลุเงินเยนและสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐยงัคงตํากวา่อตัราดอกเบี ยเงินกู้สกลุเงินบาท 
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เอกสารแนบ  

ประกอบการพิจารณาวาระที  แตง่ตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี 

รายละเอียดคา่สอบบญัชี 
 เพือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคับของบริษัท 
ข้อ 36 ซึงกําหนดให้ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีทกุปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ นสดุวนัที 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560     
และได้เสนอตอ่ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพือเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นแต่งตั งผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ตามทีปรากฏด้านลา่งนี  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  

 ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ดงัมีรายนามดงัต่อไปนี ได้รับการเสนอชือ 
ให้เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ นสดุวนัที  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใด 
คนหนึงเป็นผู้ทําการตรวจสอบ ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือชือในการรับรองงบการเงนิของบริษัท รายงานการสอบ
บญัชี และ/หรือเอกสารอืนๆ ทีเกียวข้องได้ 

  รายชือผู้สอบบญัชี เลขทะเบียนผู้สอบบญัช ี ระยะเวลาทีสอบบญัชีให้บริษัท 
1. ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ 3356 3 ปี (2556 - 2558) 
2. นายเพิมศกัดิ วงศ์พชัรปกรณ์ 3427  ปี (2546 - 2550) 
. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 4301 - 

 นอกจากนี  ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับ         
รอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ นสดุวันที 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จํานวน 5,450,000 บาท พร้อมทั งค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ในกรณีทีมกีารเปลียนแปลงอยา่งมนียัสําคญั จํานวนไมเ่กิน 300,000 บาท ประกอบด้วย 

หน่วย : บาท 
รายการตรวจสอบ / สอบทาน 
งบการเงนิบริษัทและบริษัทย่อย 

รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสิ นสุด
วันที 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสิ นสุด
วันที 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

เพิมขึ น 
(ลดลง) 

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

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 3,700,000.00 3,800,000.00 100,000.00 

รวม  5,350,000.00 5,450,000.00 100,000.00 
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ทั งนี  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัททีตั งอยู ่
ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนบริษัทย่อยในประเทศกมัพูชาและประเทศเมียนมาร์ 
บริษัทได้แตง่ตั งให้ บริษัท เคพีเอ็มจี กมัพูชา จํากัด และ บริษัท เมียนมาร์ วิกเกอร์ จํากดั ตามลําดบัเป็นผู้สอบบญัชี  
เนืองจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั มิได้จดัตั งสํานกังานธรุกิจในประเทศเหลา่นั น 

 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากัด และผู้สอบบญัชีทีเสนอแต่งตั งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท

และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ และ/หรือ 
ผู้ ทีเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะทีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัหิน้าทีอยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 
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เอกสารแนบ 4 
ประกอบการพิจารณาวาระที 6 เลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ           
หรือลาออก และแตง่ตั งกรรมการใหม่ 

ประวตัิบคุคลทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
ชือ นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ  
ประเภทกรรมการ กรรมการ  
อายุ 58 ปี 
สัญชาติ  ญีปุ่ น 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขากฎหมาย 
 Sophia University ประเทศญีปุ่ น 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ - ไม่ม ี- 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษทั - ไม่ม ี- (ณ วนัที 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559) 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการบริษัท 2 ปี 
จาํนวนครังการเข้าร่วมประชุมในปี 2558 มีการประชมุคณะกรรมการ 6 ครั ง เข้าประชมุ 3 ครั ง 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กระบวนการคัดเลือกผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน

คณะกรรมการสรรหา เนืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั ง
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน
พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้าน
คณุวฒิุ ประสบการณ์ และความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ 
รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในช่วงทีผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายฮิเดะกิ    
วะคะบะยะชิ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั งเป็นกรรมการ
ของบริษทั  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน 
กลุม่บริษัทอิออน  
2553 - ปัจจบุนั  กรรมการ  
  บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จํากดั* 
2556 - ปัจจบุนั  กรรมการ  
  บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จํากดั** 
2557 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 
  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 
บริษทัอืนๆ ทีแขง่ขนั/เกียวเนืองกบัธรุกิจของบริษัททีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไม่มี - 
บริษทัจดทะเบียนอืนๆ 
- ไม่มี - 
บริษทัอืนๆ 
- ไม่มี – 
*  บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จํากัด ได้เปลียนชือเป็น บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จํากัด ตั งแต่วันที 1 

เมษายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
** บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จํากัด ถูกจดัตั งขึ นใหม่โดยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส 

จํากดั เมือวนัที  เมษายน พ.ศ. 2556
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ประวตัิบคุคลทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
ชือ นายชนุอิจิ โคบายาชิ  
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
อายุ 73 ปี 
สัญชาติ ญีปุ่ น 
วุฒิการศึกษา อนปุริญญา สาขาภาษาศาสตร์ 

Kanda Foreign Language Institute  
ประเทศญีปุ่ น 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ Director Certificate Program  
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษทัฯ 100,000 หุ้น (0.04%) (ณ วนัที 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559) 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการบริษัทฯ 15 ปี 
จาํนวนครังการเข้าร่วมประชุมในปี 2558 มีการประชมุคณะกรรมการ 6 ครั ง เข้าประชมุ 6 ครั ง 
 มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั ง เข้าประชมุ 6 ครั ง 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กระบวนการคดัเลือกผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน

คณะกรรมการสรรหา เนืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั ง
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน
พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้าน
คณุวฒิุ ประสบการณ์ และความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ 
รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในชว่งทีผ่านมาแล้ว 
เห็นว่านายชุนอิจิ โคบายาชิ มีคุณสมบตัิเหมาะสม สมควรเลือกตั ง
เป็นกรรมการของบริษทั 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน 
กลุม่บริษัทอิออน  
2544 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 
บริษทัอืนๆ ทีแขง่ขนั/เกียวเนืองกบัธรุกิจของบริษัททีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไม่มี - 
บริษทัจดทะเบียนอืนๆ 
- ไม่มี - 
บริษทัอืนๆ 
2537 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 

 บริษัท อินเตอร์เนชันแนล แอดมินิสเตรชัน (ประเทศไทย) จํากดั
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คุณสมบัติเพิมเตมิสาํหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทีได้รับการเสนอชือ 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1.  เป็นญาติสนิทกับผู้ บริหาร หรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทหรือ

บริษัทยอ่ย  

2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะดงัต่อไปนี กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือ
ในชว่ง  ปีทีผ่านมา

 

2.1 เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจํา  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เชน่ ผู้สอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย  
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนัยสําคัญซึงอาจมีผลทําให้ 

ไมส่ามารถทําหน้าทีได้อย่างอิสระ  
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ประวตัิบคุคลทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
ชือ ดร. สจุริต คณูธนกลุวงศ์  
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ  
อายุ 60 ปี 
สัญชาติ ไทย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคม ี
 Kyoto University ประเทศญีปุ่ น 

                                                           ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเกษตร 
Kyoto University ประเทศญีปุ่ น 

                                                                        ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเกษตร 
Kyoto University ประเทศญีปุ่ น 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ - ไม่ม ี- 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษทัฯ - ไม่ม ี- (ณ วนัที 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559) 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการบริษัทฯ 6 ปี 
จาํนวนครังการเข้าร่วมประชุมในปี 2558 มีการประชมุคณะกรรมการ 6 ครั ง เข้าประชมุ 4 ครั ง 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กระบวนการคดัเลือกผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน

คณะกรรมการสรรหา เนืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั ง
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน
พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้าน
คณุวฒิุ ประสบการณ์ และความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ 
รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในชว่งทีผ่านมาแล้ว 
เห็นว่า ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควร
เลือกตั งเป็นกรรมการของบริษัท 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน 
กลุม่บริษัทอิออน  
2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  
 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 
บริษทัอืนๆ ทีแขง่ขนั/เกียวเนืองกบัธรุกิจของบริษัททีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไม่มี -    
บริษทัจดทะเบียนอืนๆ 
2552 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ศนูย์บริการเหล็กสยาม จํากดั (มหาชน) 
บริษทัอืนๆ 
- ไม่มี - 
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คุณสมบัติเพิมเตมิสาํหรับกรรมการอิสระทีได้รับการเสนอชือ 
 

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 นายคโิยะยะซึ อะซะนมุะ 
ประเภทกรรมการ กรรมการ  
อายุ 55 ปี 
สัญชาติ  ญีปุ่ น 
วุฒิการศึกษา อนปุริญญา  
 Tokyo Institute of Tourism ประเทศญีปุ่ น 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ - ไมม่ี - 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษทั 200,000 หุ้น (0.08%) (ณ วนัที 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559) 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการบริษัท - ไม่ม ี- 
จาํนวนครังการเข้าร่วมประชุมในปี 2558 ไม่เคยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เนืองจากเพิงไ ด้ รับ         

การเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในปี พ.ศ. 2559 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กระบวนการคัดเลือกผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน

คณะกรรมการสรรหา เนืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั ง
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน
พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้าน
คณุวฒิุ ประสบการณ์ และความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ 
รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในช่วงทีผ่านมาแล้วเห็นว่า นายคิโยะยะซึ 
อะซะนุมะ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรแต่งตั งเป็นกรรมการ 
ของบริษทั  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน 
กลุม่บริษัทอิออน  
2540 - 2545  ผู้จดัการ (ปัจจบุนัเทียบเท่าตําแหน่งรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส)  
  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากดั มหาชน 
2545 - 2554  กรรมการ  
  บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จํากดั* 
2554 – 2557  ประธานกรรมการ  
  บริษัท เอซีเอส เครดิต แมเนจเม้นท์ จํากดั 
2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ  
  บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จํากดั** 
บริษทัอืนๆ ทีแขง่ขนั/เกียวเนืองกบัธรุกิจของบริษัททีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไม่มี - 
บริษทัจดทะเบียนอืนๆ 
- ไม่มี -   
บริษทัอืนๆ 
- ไมมี่ - 
*  บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จํากัด ได้เปลียนชือเป็น บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จํากัด ตั งแต่วันที 1 

เมษายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
** บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จํากัด ถูกจดัตั งขึ นใหม่โดยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส 

จํากดั เมือวนัที  เมษายน พ.ศ. 2556

 
เอกสารแนบ 3 – กรรมการ 

 
นายฮิเดะกิ วะคะบะยะช ิ

Mr. Hideki Wakabayashi 

 
 
 

นายชุนอิจิ โคบายาชิ 
Mr. Shunichi Kobayashi 

 

ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ ์
Dr. Sucharit Koontanakulvong 

 

นายคิโยะยะซึ อะซะนุมะ 
Mr. Kiyoyasu Asanuma 

 

นายเคนจิ ฮะยะช ิ
Mr. Kenji Hayashi 
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ประวตัิบคุคลทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
ชือ นายเคนจิ ฮะยะช ิ
ประเภทกรรมการ กรรมการ  
อายุ 65 ปี 
สัญชาติ  ญีปุ่ น 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาภาษาเยอรมนั  
 Tokyo University of Foreign Studies  
 ประเทศญีปุ่ น 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ - ไมม่ี - 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษทั - ไมม่ี - (ณ วนัที 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559)  
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการบริษัท - ไม่ม ี- 
จาํนวนครังการเข้าร่วมประชุมในปี 2558  ไม่เคยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เนืองจากเพิงไ ด้ รับ         

การเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในปี พ.ศ. 2559 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กระบวนการคัดเลือกผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน

คณะกรรมการสรรหา เนืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั ง
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน
พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้าน
คณุวฒิุ ประสบการณ์ และความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ 
รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในช่วงทีผ่านมาแล้วเห็นว่า นายเคนจิ       
ฮะยะชิ  มีคุณสมบัติ เหมาะสม สมควรแต่งตั ง เ ป็นกรรมการ 
ของบริษทั  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน 
กลุม่บริษัทอิออน  
2558 – ปัจจบุนั  กรรมการทีไมใ่ชผู่้บริหาร  
  บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จํากดั* 
บริษทัอืนๆ ทีแขง่ขนั/เกียวเนืองกบัธรุกิจของบริษัททีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไม่มี - 
บริษทัจดทะเบียนอืนๆ 
2528 – 2530  รองผู้ทําการแทน  
  ธนาคารด๊อยซ์แบงค์** สาขาโตเกียว 
2530 – 2540  รองผู้จดัการสาขาและผู้จดัการทัวไปฝ่ายวิจยั  
  บริษัทหลกัทรัพย์ ด๊อยซ์ จํากดั 
2546 – 2550  ประธานกรรมการ  
   สถาบนัพฒันาความรู้ด้านการเงินฟิสโก้*** ประเทศญีปุ่ น 
* บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จํากดั ถกูจดัตั งขึ นใหมโ่ดยเป็นบริษัทยอ่ยของบริษทั อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จํากดั 
เมือวนัที  เมษายน พ.ศ. 2556 
** ธนาคารด๊อยซ์แบงค์ จดทะเบียนใน NYSE และ FWK 
*** สถาบนัพัฒนาความรู้ด้านการเงินฟิสโก้ ถูกจดัตั งขึ นโดยบริษัท ฟิสโก้ จํากัด ซึงจดทะเบียนใน JASDAQ ทีอยู่
ภายใต้ตลาดหลกัทรัพย์โอซาก้า 

 
เอกสารแนบ 3 – กรรมการ 

 
นายฮิเดะกิ วะคะบะยะช ิ

Mr. Hideki Wakabayashi 

 
 
 

นายชุนอิจิ โคบายาชิ 
Mr. Shunichi Kobayashi 

 

ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ ์
Dr. Sucharit Koontanakulvong 

 

นายคิโยะยะซึ อะซะนุมะ 
Mr. Kiyoyasu Asanuma 

 

นายเคนจิ ฮะยะช ิ
Mr. Kenji Hayashi 
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บริษทัอืนๆ 
2540 – 2544  รองผู้จดัการสาขา 
  ธนาคารเวสต์ด๊อยซ์ แลนด์ส สาขาโตเกียว 
2544 – 2546  ประธานกรรมการและกรรมการผู้แทน 

บริษัท พลสัซัม จํากดั  
2550 – 2557  ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  
  บริษัท ซิกมา่ เบส แคปปิตอล จํากดั 
2557 – ปัจจบุนั  ทีปรึกษา 
   สถาบนัสง่เสริมบรรษัทภิบาล ประเทศญีปุ่ น 
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นิยามกรรมการอิสระ 
บริษัทกําหนดคณุสมบตัิของ “กรรมการอิสระ” ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่    

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         
ให้กรรมการอิสระได้มีโอกาสประชมุระหว่างกนัเอง เพือเสนอแนะแนวทางในการพฒันาคณุภาพการกํากบัดแูลกิจการ
ของบริษทัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ประกอบการพิจารณาวาระที 7 อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 
หลกัเกณฑ์และขั นตอนการเสนอคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทไมไ่ด้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เนืองจากปัจจบุนับริษัท
ยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั งที 3/2559 ได้พิจารณา
ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจําปีเพือให้มันใจว่าค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที      
ความรับผิดชอบของกรรมการ ดงันั น ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั งที 3/2559 เห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสิ นสุดวันที  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  
เป็นจํานวนไมเ่กิน 20,000,000 บาท ซึงเป็นจํานวนเดียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการบริษทัในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี
สิ นสดุวนัที 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
 อนึง ขอบเขตหน้าทีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
และคา่ตอบแทนกรรมการรายบคุคลปรากฏในรายงานประจําปีของบริษัท 
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เอกสารแนบ 5 
ข้อบงัคบัของบริษัททีเกียวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีผู้ ถือหุ้นภายในสี (4) เดือน นับแต่วันสิ นสุด 
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

  การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกลา่วไว้แล้วนี  จะเรียกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นวิสามญั โดยคณะกรรมการ
จะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  

  ผู้ ถือหุ้นซึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึงในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้รวมทั งหมด หรือจํานวน   
ผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่ายีสิบห้า (25) คน ซึงมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้ น 
ทีจําหน่ายได้ทั งหมดสามารถเข้าชือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม 
ผู้ ถือหุ้นวิสามญัเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย  
ในกรณีเช่นนี  คณะกรรมการต้องจดัให้มีประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง (1) เดือน นับแต่วันทีได้รับหนังสือนั น 
จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือแจ้งนัดประชุมโดยระบุสถานที วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชมุพร้อมทั งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจน
ว่าเป็นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตัิ หรือเพือพิจารณา รวมทั งความเห็นของคณะกรรมการในเรือง
ดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนเพือทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน  
ก่อนวนัประชมุทั งนี ให้ลงโฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 
โดยลงติดตอ่กนัเป็นเวลาสาม (3)  วนั  

  ทั งนี  สถานทีทีใช้เป็นทีประชุมจะอยู่ในจังหวัดทีอันเป็นทีตั งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือทีอืนใดก็ตาม
แล้วแตค่ณะกรรมการจะกําหนดก็ได้ 

ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ยีสิบห้า (25) 
คน หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ ถือหุ้ นทั งหมดรวมกัน และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 
หนึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทั งหมดจึงจะครบองค์ประชมุ 

  ในกรณีทีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั งใด เมือลว่งเลยเวลานดัไปแล้วถึงหนึง (1) ชัวโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง
มาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ      
การประชุมเป็นอันระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นัด
ประชุมใหม่และในกรณีนี ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม  
ในการประชมุครั งหลงันี ไมบ่งัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 
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ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุมผู้ ถือหุ้ น ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมหรือ 

ไมส่ามารถปฏบิติัหน้าทีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในทีประชมุ ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือ
มีแต่ไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ให้ทีประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมคนใดคนหนึง 
มาเป็นประธานในทีประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 35. มติของทีประชมุผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี   

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
โดยให้นบัหนึงหุ้นเป็นหนึงเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ น 
อีกเสยีงหนึงเป็นเสียงชี ขาด 

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

(ก) การขายหรือโอนกิจการทั งหมดหรือบางสว่นทีสําคญัของบริษัทให้แก่บคุคลอืน 

(ข)  การซื อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอืนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การตกลง แก้ไขเปลียนแปลง หรือยกเลิกสญัญาเกียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททั งหมด
หรือบางส่วนทีสําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ 
การควบรวมกิจการกบับคุคลอืนโดยมีวตัถปุระสงค์เพือการแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิมเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ)  การเพิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลกิบริษัท และ 

(ช) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอืน 

ข้อ 36. กิจการทีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีพึงเรียกประชมุมีดงันี  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีแสดงถึงกิจการ ผลงานของบริษัทในรอบปีทีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และประกาศจา่ยเงนิปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที พ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตง่ตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

(6) กิจการอืน ๆ 
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เอกสารแนบ 6 

คําชี แจงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงหลกัฐานแสดงตนเพือเข้าร่วมประชมุ 
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

1. วิธีการมอบฉันทะ 
1.1 บริษัทได้จดัส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ เพือให้       

ผู้ ถือหุ้นทีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (“การประชุม”) ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะ  
ให้บุคคลอืนหรือให้กรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึงตามทีบริษัทได้เสนอชือไว้ข้างล่างนี  เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน โดยผู้ ถือหุ้นอาจระบุชือผู้ รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 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
ตา่งประเทศและแตง่ตั งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ผู้ ถือหุ้นทีไม่เข้า
ร่วมประชุมสามารถแต่งตั งผู้ รับมอบฉันทะโดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง    
ตามทีสง่มาด้วยนี ให้ครบถ้วนชดัเจน  

1.2 ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บุคคลอืน หรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึงดงัต่อไปนี เข้าร่วมประชุม
แทนก็ได้ 
1.   นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ68 ปี 
 ทีอยูติ่ดตอ่ เลขที 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั น 27 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 
 สว่นได้เสียในวาระการประชมุ :  - ไมม่ี -  
2. นายเดช บลุสขุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ66 ปี 
 ทีอยูติ่ดตอ่ เลขที 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั น 27 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 
 สว่นได้เสียในวาระการประชมุ :  - ไมม่ี -  
ในกรณีผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะเข้าประชุมและ        
ออกเสียงลงคะแนนมายงัฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นกัลงทนุสมัพันธ์) เลขที 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ 
ชั น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 3 วัน  
เพือบริษัทจะได้สง่มอบให้กรรมการผู้รับมอบฉนัทะดําเนินการตามทีได้รับมอบฉนัทะตอ่ไป 

1.3 ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือชือในหนงัสือมอบฉนัทะตามทีสง่มาด้วยนี  พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. การลงทะเบียนเข้าประชุม 
 ผู้ ถือหุ้ นสามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมการประชุมได้ตั งแต่เวลา 9.00 น. ของวันประชุม จนถึงก่อน 

ปิดการประชุม ณ บริเวณหน้าห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที 57 ถนนวิทย ุ 
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  
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3. หลักฐานทีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นต้องนํามาในวันประชุม 

3.1 บุคคลธรรมดา   
3.1.1 ผู้ถอืหุ้นทีมีสัญชาตไิทย 
(1) บตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจําตวัประชาชน/บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 

หรือ 
() ในกรณีมอบฉนัทะ สําเนาตาม (1) และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทางของผู้ รับมอบฉันทะพร้อม

สําเนา 
 

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

ผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมสาํเนา 
 
3.2 นิติบุคคล    

3.2.1 นิติบุคคลทีจดทะเบยีนในประเทศไทย 
(1) กรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 

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

(ข) บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทางของกรรมการผู้ มีอํานาจ  
(2) กรณีทีมีการมอบฉนัทะ 

(ก) สําเนาเอกสารตามข้อ (1) ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล และ 
 (ข) บตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมสําเนา 
  

3.2.2 นิติบุคคลทีจดทะเบยีนในต่างประเทศ 
(1) กรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 

(ก)  สําเนาหนงัสือรับรองนิตบิคุคล ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน โดยหนว่ยงานของรัฐทีเกียวข้อง ลงนาม
รับรองโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของนิตบิคุคล และ 

(ข) บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทางของกรรมการผู้ มีอํานาจ  
(2) กรณีทีมีการมอบฉนัทะ 

(ก) สําเนาเอกสารตามข้อ (1) ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล และ 
 (ข) บตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมสําเนา 
หมายเหตุ: 
1.   ในกรณีของสําเนาเอกสารทกุฉบบั จะต้องมกีารลงนาม พร้อมประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) รับรองความถกูต้องด้วย 
2.   ในกรณีเป็นเอกสารทีจดัทําขึ นในตา่งประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชือโดยโนตารีพบัลิค 
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เอกสารแนบ 8  
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2558/2559 ฉบบัสมบรูณ์ในรูปแบบหนงัสือ 

 
ถึง: เลขานกุารบริษัท 

ฝ่ายบริหารกลยทุธ์องค์กร (นกัลงทนุสมัพนัธ์) 
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 

 ทีอยู ่: เลขที 388 ชั น 27 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศพัท์ : (66) 2689 - 7008 
 โทรสาร : (66) 2689 - 7007 
 อีเมล : ir@aeon.co.th 

ชือ:   ………………………………………………………………………………………………..…………….. 
ทีอยู:่         เลขที............................................................... ถนน........................................................................ 
 ตําบล/แขวง.................................................... อําเภอ/เขต............................................................... 
 จงัหวดั........................................................... รหสัไปรษณีย์............................................................ 
โทรศพัท์:    ………………………………………………….. 
 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้บริษัทจัดส่งรายงานประจําปี 2558/2559 ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบหนังสือ            
ให้แก่ข้าพเจ้าตามทีอยูด่งัทีระบไุว้ข้างต้น  
 

ลงชือ ......................................................... 
 (......................................................) 

วนัที ......................................................... 
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