




 

2. รับทราบรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษัท  

บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวันที่ 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  
โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2559/2560 (เอกสารแนบ 2) ซึง่ได้แนบมานี ้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ :  เห็นควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานประจ าปีและรายงาน
ของคณะกรรมการที่แสดงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุด   
วันท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  

3. อนุมัติงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  

ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว  

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จดัท า      
งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิ น้สุดวัน ท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ท่ีผ่าน 
การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบการเงนิเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม 

สินทรัพย์รวม 70,570.97 72,638.32 

หนีส้ินรวม 57,278.98 58,865.45 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 13,291.99 13,772.88 

มูลค่าหุ้นท่ีเรียกช าระแล้ว 250.00 250.00 

รายได้รวม 16,919.52 17,759.35 

ก าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 2,320.01 2,403.46 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม  
(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 

2,302.14 2,368.50 

รายละเอียดปรากฏในงบการเงินท่ีผู้ สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วในรูปแบบซีดี-รอมท่ีได้แนบมา 
กบัรายงานประจ าปี 2559/2560 ท่ีสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเหน็ของคณะกรรมการ :  เห็นควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว 



 

4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายส าหรับ   

รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินรวม     
หลงัหกัเงินส ารองตา่ง ๆ ทกุประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วจะต้องพิจารณาถงึกระแสเงินสดและแผนการลงทนุของบริษัทและบริษัทย่อยในแตล่ะปี รวมถึง
ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร การจ่ายเงินปันผลส่วนสดุท้าย
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามนโยบาย 
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึง่สามารถเปรียบเทียบกบัจ านวนเงินปันผลท่ีจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชี
ประจ าปีท่ีผ่านมาได้ดงันี ้

หน่วย : บาทตอ่หุ้น 

ระยะเวลาบัญชี เงนิปันผลระหว่างกาล เงนิปันผลส่วนสุดท้าย เงนิปันผลรวม 

รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิ น้สุด 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

1.60 1.85 3.45 

รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลา
บัญชีวันที่ 21-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

1.60 1.85 3.45 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นควรใ ห้ ท่ีประชุมผู้ ถื อหุ้ น รับทราบการจ่ าย เ งิน ปันผล 
ระหว่างกาล นอกจากนี ้จากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ปรากฏว่าบริษัทมีก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 
จ านวน  2,403,463,462.26 บาท ซึง่เป็นก าไรสทุธิภายหลงัจากท่ีบริษัทได้ช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ในอัตราร้อยละ 20 แล้ว เช่นนี ้จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้าย
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในอตัราหุ้นละ 1.85 บาท 
ดงันัน้ จ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2560 จะเท่ากบั 3.45 บาทตอ่หุ้น ซึง่คิดเป็นอตัราร้อยละ 35.89 ของก าไรสทุธิ บริษัทจะจ่ายเงินปันผล 
ส่วนสุดท้ายในวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 
ในสมุดทะเบียนหุ้นในวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ในวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 อนึ่ง เงินปันผลจ่ายจากก าไรสะสมท่ีเสียภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ 
ในอัตราเท่ากับ 1/4 ของเงินปันผลท่ีได้รับตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร ทัง้นี  ้สิทธิ 
ในการรับเงินปันผลส่วนสุดท้ายยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

 



 

5. แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี  

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ    
ของบริษัทข้อ 36 การแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติ      
จากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีส าหรับ          
รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และได้เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช 
โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ตามท่ีปรากฏด้านลา่งนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

1. ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3356 

2. นายเพ่ิมศกัด์ิ วงศ์พชัรปกรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3427 

3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4301 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับ 
รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 จ านวน 5,450,000 บาท พร้อมทัง้
คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั จ านวนไม่เกิน 300,000 บาท รายละเอียด
คา่สอบบญัชีปรากฏในเอกสารแนบ 3 ซึง่ได้แนบมานี ้

ความเหน็ของคณะกรรมการ :  เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นควร
ให้ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
และ/หรือ นายเพ่ิมศักด์ิ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 และ/หรือ    
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช 
โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุ  
วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีจ านวน 5,450,000 บาท พร้อมทัง้ค่าใช้จ่าย 
ท่ีอาจถกูเรียกเก็บเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัเป็นจ านวนไม่เกิน 300,000 บาท 

6. เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ      
ของบริษัทข้อ 16 กรรมการจ านวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ       
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 นี ้มีกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน 
ดงันี ้

1. นางสพุร วธันเวคิน กรรมการ 
2. นายนนัทวฒัน์ โชติวิจิตร กรรมการ 
3. นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการ 
4. นายนพพนัธป์ เมืองโคตร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 



 

ดงันัน้ บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเลือกตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ มีรายช่ือดงัท่ีปรากฏด้านลา่งนี ้ 

1. นางสพุร วธันเวคิน   
2. นายนนัทวฒัน์ โชติวิจิตร    
3.  นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์  
4. นายนพพนัธป์ เมืองโคตร 

ประวตัิบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 4 ซึง่ได้แนบมานี ้
และขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานประจ าปี
ของบริษัท 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นควรใ ห้ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น เลื อกตั ง้นางสุพร  วัธน เวคิน  
นายนนัทวฒัน์ โชติวิจิตร นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และนายนพพนัธป์ เมืองโคตร กรรมการท่ีพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  

7. เพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

 เพ่ือรองรับการขยายการด าเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจาณาอนุมตัิ
การเพ่ิมจ านวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 12 ท่าน เป็น 14 ท่าน และแต่งตัง้กรรมการใหม่ 2 ท่าน 
โดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท มีรายช่ือดังท่ีปรากฏ
ด้านลา่งนี ้

1.  นายมาซาโนริ โคซากะ 
2.  นายคนิุโอะ คะวะมรุะ 

ประวตัิบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 4 ซึง่ได้แนบมานี ้ 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิเพ่ิมจ านวนกรรมการของบริษัท
จากเดิม 12 ท่าน เป็น 14 ท่าน และแต่งตัง้นายมาซาโนริ โคซากะ และนายคนิุโอะ คะวะมรุะเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัท 

 8. อนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2560 ได้พิจารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี
เ พ่ื อ ใ ห้มั่ น ใจว่ าอัต ร าค่ าตอบแทนกรรมการ มี ความ เหมาะสมกับขอบ เขตห น้ า ท่ี  และ 
ความรับผิดชอบของกรรมการ ดงันัน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2560 เห็นควรเสนอให้ 
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 28 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนไมเ่กิน 25,000,000 บาท  





 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

ของ 

บริษัท ออิอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) 

การประชมุได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 17 มิถนุายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ โอกุระ 

เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขท่ี 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุจ านวน 11 ท่าน ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ประธานกรรมการ 

2. นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ  รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

3. นางสพุร วธันเวคิน  กรรมการ 

4. นางสาวกณัณิกา เกือ้ศิริกลุ กรรมการ 

5. นางจิราพร คงเจริญวานิช กรรมการ 

6. นายนนัทวฒัน์ โชติวิจิตร กรรมการ 

7. นายคนิูโอะ คาวามรูะ กรรมการ 

8. นายนพพนัธป์ เมืองโคตร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. นายเดช บลุสขุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

10. นายชนุอิจิ โคบายาชิ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

11. ดร. สจุริต คณูธนกลุวงศ์ กรรมการอิสระ 

 นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม มอบหมายให้ นายยาซูฮิโกะ     
คอนโดะ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้ จัดการ (“รองประธานฯ”) ด าเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และ      
นางสพุร วธันเวคิน กรรมการ ด าเนินการประชมุเป็นภาษาไทย  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 124 ราย และโดยการมอบฉันทะจ านวน 229 
ราย รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 353 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 225,292,625 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 
90.12 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีช าระแล้วจ านวน 250,000,000 หุ้ น ครบเป็นองค์ประชุม รองประธานฯ ได้กล่าวเปิด          
การประชมุเพ่ือปรึกษากิจการ  

 รองประธานฯ กล่าวแนะน ากรรมการ กรรมการอิสระ ผู้ สอบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมายให้แก่ผู้ ถือหุ้ น            
ท่ีเข้าร่วมประชุมทราบ หลงัจากนัน้ นางสาวสุพรรณี อศัวสุวรรณ์ เลขานุการบริษัท ได้ชีแ้จงถึงวิธีการลงคะแนนเสียง     
ให้ท่ีประชมุทราบ 

เอกสารแนบ 1 



 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558  

รองประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึง่ประชุมเมื่อ

วนัท่ี 12 มิถนุายน พ.ศ. 2558 รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุท่ีได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั

หนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามแตอ่ย่างใด 

จงึเสนอท่ีประชมุเพ่ือลงมติรับรอง 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2558 

ตามท่ีรองประธานฯ เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นด้วย 225,297,551 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

2.  รับทราบรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษัท 

รองประธานฯ ในนามของคณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานในรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์  

พ.ศ. 2559 ถึงวัน ท่ี  29 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559 และขอให้ ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปีและ                  

ผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบญัชี

ตัง้แตว่นัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ของบริษัทตามรายละเอียดท่ีปรากฏ

ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

หลงัจากนัน้ รองประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกับรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงาน    

ของบริษัท  

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุได้ซกัถามและกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ถือหุ้น (นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร) : 1) เพราะเหตุใดสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทในเครือและ

บริษัทย่อยในกลุ่มประเทศ CLMV จึงไม่เท่ากัน 2) บริษัทมีมุมมองเก่ียวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยและประเทศในกลุม่ CLMV อย่างไร 



 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : 1) ในช่วงแรกของการขยายการลงทุนในต่างประเทศ ประเทศเวียดนาม

เป็นประเทศแรกท่ีมีการลงทุน เน่ืองจากบริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จ ากัด ซึง่เป็นบริษัทแม่ท่ีประเทศ

ญ่ีปุ่ นและเป็นผู้ ริเร่ิมการลงทุนในประเทศเวียดนามมองว่าบริษัทน่าจะสามารถช่วยดูแลธุรกิจในประเทศ

เวียดนามได้ดี จึงให้บริษัทถือหุ้นในอตัราร้อยละ 20 หลงัจากนัน้ เมื่อบริษัทมีศกัยภาพเพียงพอจึงได้ขยาย   

การลงทุนไปยังประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ในอตัราร้อยละ 100  อย่างไรก็ดี เน่ืองจากบริษัทย่อย       

ในประเทศกัมพูชาประสงค์จะประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งธนาคารชาติแห่งกัมพูชาก าหนดให้จัดตัง้เป็น

ธนาคารเฉพาะกิจและมีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นธนาคารเพ่ือสนบัสนุนการประกอบธุรกิจ เช่นนี ้บริษัทจึงต้องลดสดัส่วน

การถือหุ้นลง เหลือร้อยละ 80 เพ่ือให้บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จ ากดั ซึง่มีบริษัทย่อยประกอบกิจการ

ธนาคารในประเทศญ่ีปุ่ นเข้ามาถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20  2) บริษัทมองว่าประเทศในกลุ่ม CLMV มีอตัรา

การเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ในการขยายธุรกิจ ปัจจัยแรกท่ีต้องพิจารณาถึง   

คือ กฎหมายของแตล่ะประเทศอนญุาตให้ประกอบธุรกิจได้อย่างไรบ้าง เน่ืองจากข้อก าหนดของแต่ละประเทศ

ไมเ่หมือนกนั 

ผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยนางรุ่งศรี เจียรไนขจร) : 1) บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วม

ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทุจริต (CAC) หรือไม่ 2) รายได้ของบริษัทในกลุ่มประเทศ CLMV 

ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าจะมีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้ทัง้หมดของบริษัท 

กรรมการ (นางจริาพร คงเจริญวานิช) : 1) แม้บริษัทยงัไมไ่ด้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการดงักล่าวอย่างเป็น

ทางการ แต่บริษัทได้ก าหนดกระบวนการภายในองค์กรเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตและถือปฏิบัติมาระยะ

หนึง่แล้ว ทัง้นี ้การจดัตัง้หน่วยงานขึน้มาดแูลเร่ืองนีโ้ดยเฉพาะ จะต้องมีการขออนุมตัิตามขัน้ตอนและยงัต้อง

สรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมท่ีจะดูแลได้ทัง้ในส่วนของบริษัท บริษัทในเครือและ    

บริษัทย่อยซึง่คงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคนิ) : 2) รายได้น่าจะมีจ านวนไม่มาก บริษัทคาดว่าก าไรจากบริษัทในเครือและ

บริษัทย่อยในกลุม่ประเทศ CLMV ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าจะคิดเป็นสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 10 ของก าไรทัง้หมด  

ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ เอือ้ชัยเลิศกุล) : 1) บริษัทถือหุ้นในบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกิจ 

MaxValu ในสดัส่วนร้อยละ 100 หรือไม่ มีความเก่ียวข้องกันอย่างไร 2) โครงการ Any ID (นานานาม)       

ของรัฐบาล และ FinTech จะมีผลกระทบตอ่บริษัทอย่างไร 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : 1) บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จ ากดั อยู่ในกลุ่มอิออนเหมือนกนั แต่อยู่ใน
ส่วนธุรกิจค้าปลีก ส่วนบริษัทอยู่ในส่วนธุรกิจการเงิน บริษัทถือหุ้ นในบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จ ากัด       
เพียงร้อยละ 5.23 ของหุ้นทัง้หมด 



 

กรรมการ (นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร) : 2) บริษัทได้ติดตามแนวโน้มและทิศทางของ FinTech (เทคโนโลยี
ทางการเงิน) อย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้ศกึษาความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ ลา่สดุธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกบั
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศทัง้หมดจัดให้มีบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึ่งเป็นบริการเพ่ือสนับสนุน
โครงการระบบการช าระเงินแบบ Any ID (นานานาม) บริษัทมองวา่เป็นโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงลกูค้า
กลุ่มใหม่ ในอนาคตบริษัทอาจเข้าร่วมท าธุรกิจ (Synergy) กับผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี หรือเป็น
แหลง่เงินทนุให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกบับริการ FinTech  

ผู้ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี) : การท่ีบริษัทจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพียงครัง้เดียว เพ่ืออนุมตัิงบการเงิน
ของทัง้รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 21 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สามารถท าได้หรือไม่ การเปลี่ยนแปลงรอบ
ระยะเวลาบญัชีมีผลกระทบตอ่วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการหรือไม่ 

เลขานุการบริษัท (นางสาวสุพรรณี อัศวสุวรรณ์) : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสิน้สดุรอบ
ระยะเวลาบญัชีของบริษัทเพ่ืออนุมตัิเร่ืองต่าง ๆ รวมทัง้งบการเงินของบริษัท เมื่อบริษัทจดัประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปีเพ่ืออนุมตัิงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
และระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ภายในก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว จึงสามารถท าได้ ส าหรับวาระการด ารงต าแหน่ งกรรมการนัน้ ข้อบังคับของบริษัท
ก าหนดให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 พ้นจากต าแหน่งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี ไม่ใช่ตาม          
รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ดังนัน้ การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระจึง
สามารถกระท าได้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี ทัง้นี ้โดยค าแนะน าของกระทรวงพาณิชย์ ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และบริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนของบริษัท 

ผู้ถือหุ้น (นายสุวิทย์ พจนโสภณากุล) : เพราะเหตุใดก าไรสุทธิของบริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส 
(ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั จงึไมเ่พ่ิมขึน้ในสดัสว่นเดียวกบัรายได้  

กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกือ้ศิริกุล) : บริษัท อิออน อินชวัรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด มีรายได้

เพ่ิมขึน้เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงสญัญาให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่านายหน้าและค่าบริการทัง้หมดให้แก่

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด จึงต้องบันทึกบัญชีรายได้ให้สอดคล้องกับสัญญา

ดงักล่าว และในขณะเดียวกันก็ต้องบันทึกค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายเป็นค่าด าเนินการให้แก่บริษัทด้วย  ส าหรับบริษัท    

เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด นัน้ ได้รับโอนหน่วยงานเร่งรัดหนีส้ินไปจากบริษัท จึงมีรายได้

ค่าบริการติดตามทวงถามหนีท่ี้ได้รับจากบริษัทเพ่ิมขึน้ แต่ก็มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ด้วยอย่างมากเช่นกัน เช่น 

ค่าจ้างบุคคลากร ค่าซือ้ทรัพย์สินท่ีรับโอนมา ค่าโทรศพัท์  ค่าเช่า ฯลฯ ส่งผลให้ก าไรสุทธิไม่เพ่ิมขึน้ในอตัรา

เดียวกบัรายได้ 



 

อย่างไรก็ดี ในการท างบการเงินรวม ได้มีการตดัรายการที่ซ า้ซ้อนกนัออกไปแล้ว เช่น รายได้และค่าใช้จ่าย ฯลฯ 

ระหว่างบริษัทกับบริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง 

(ประเทศไทย) จ ากดั (แล้วแตก่รณี) 

ผู้ถือหุ้น (นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล) : การโอนหน่วยงานเร่งรัดหนีส้ินไปยังบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง 

(ประเทศไทย) จ ากัด ในรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ท าให้หนีเ้สียของบริษัท

เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

ผู้บริหารฝ่ายเร่งรัดหนีส้ิน (นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์) : บริษัทมีหนีเ้สียลดลง เน่ืองจากการบริหาร

จดัการด้านการเร่งรัดหนีส้ินมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ผู้ถือหุ้น (นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล) : อ้างถึงรายงานประจ าปี 2558/2559 หน้า 64 ข้อ 10. ความเสี่ยงท่ี

เก่ียวกับการรับซือ้คืนสิทธิเรียกร้องในลูกหนีจ้ากบริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จ ากัด ภายใต้โครงการแปลง

สินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ของบริษัท เพราะเหตใุดจึงระบุว่าบริษัทได้จ าหน่ายสิทธิเรียกร้องในลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืม

จ านวน 456 ล้านบาทให้แก่บริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จ ากดั (ATS Rabbit) และบริษัทได้

จ าหน่ายสิทธิเรียกร้องในลกูหนีบ้ตัรเครดิตจ านวน 4,500 ล้านบาทให้แก่บริษัท อีเทอนอล 6  นิติบุคคลเฉพาะ

กิจ จ ากดั 

ผู้บริหารฝ่ายการเงินและการควบคุมงบประมาณ (นายคาซึมาซะ โอชิมา) : บริษัท เอทีเอส แรบบิท        

นิติบคุคลเฉพาะกิจ จ ากดั เป็นนิติบคุคลเฉพาะกิจภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทจดัตัง้

ขึน้ร่วมกบับริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เร่ิมออกบตัรสมาชิกอิออนแรบบิทในปี พ.ศ. 2558 

การจ าหน่ายสิทธิเรียกร้องในลกูหนีเ้งินกู้ ยืมให้แก่บริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จ ากดั เป็นส่วน

หนึง่ของโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ มิใช่การขายหนีท่ี้ได้ตดัจ าหน่ายเป็นหนีส้ญูแตอ่ย่างใด 

ผู้ถือหุ้น (นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล) : บริษัทและบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นใน

บริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบคุคลเฉพาะกิจ จ ากดั ในสดัสว่นเท่าใด 

กรรมการ (นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร) : บริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.75 และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบคุคลเฉพาะกิจ จ ากดั 

จงึเสนอท่ีประชมุเพ่ือรับทราบ 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการส าหรับ              
รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวนัท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วนัท่ี    
21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถงึวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ตามท่ีรองประธานฯ เสนอ 



 

3. อนุมัติงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และ

ระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถงึวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ ผู้สอบบัญชี

ได้ตรวจสอบแล้ว 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทได้จดัท างบการเงิน
ของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบญัชีตัง้แต่
วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 
เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

 หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

ระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันที่ 

21-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  

สินทรัพย์รวม 64,392.07 70,721.00 72,451.17 

หนีส้ินรวม 53,947.25 58,615.84 60,194.50 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 10,444.82 12,105.16 12,256.67 

มูลค่าหุ้นท่ีเรียกช าระแล้ว 250.00 250.00 250.00 

รายได้รวม 17,207.94 17,431.23 404.24 

ก าไรสุทธิ 2,417.53 2,446.36 149.13 

อัตราส่วนก าไรต่อหุ้น 
(บาท/หุ้น) 

9.67 9.79 0.60 

รองประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 20 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2559 ท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าปี 2558/2559   

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุได้ซกัถามและกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ถือหุ้น (นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร) : อ้างถึงงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุด
วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 หน้า 6 เพราะเหตใุดหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูมีจ านวนถึง 4,754,037,000 
บาท ในขณะท่ีก าไรจากการขายลกูหนีท่ี้ตดัจ าหน่ายแล้วมีจ านวนเพียง 299,406,000 บาท  

ผู้บริหารฝ่ายเร่งรัดหนีส้ิน (นางสาวสุริพร ธรรมวาทติย์) : หนีสู้ญและหนีส้งสยัจะสญู 4,754,037,000 
บาทเป็นจ านวนท่ีถูกตัดเป็นหนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 20 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 สว่นก าไรจากการขายลกูหนี ้299,406,000 บาทเป็นจ านวนท่ีบริษัทได้รับจากการขาย
หนีจ้ านวนประมาณ 4,100 ล้านบาทซึ่งบริษัทได้ตดัจ าหน่ายเป็นหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูเมื่อหลายปีก่อน
และบริษัทคาดวา่ยอดหนีท่ี้น่าจะเก็บได้อาจไมคุ่้มกบัคา่ใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้  



 

ผู้ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี) : อ้างถงึสรุปรายงานประจ าปี 2558/2559 หน้า 16 เพราะเหตใุดคา่ใช้จ่ายใน

การด าเนินงานและหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูในระยะเวลาบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 

29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 เมื่อค านวณเป็นรายปีจึงแตกต่างจากรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 20 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 มาก  

กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกือ้ศิริกุล) : ส าหรับหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู บริษัทไม่ได้คิดตามสดัส่วน

จ านวนวนั (Pro rata) แต่บริษัทประเมินใหม่โดยใช้วิธีการกนัส ารองเป็นกลุ่มลกูหนี ้(Collective Approach) 

ซึง่ในระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษัทค านวณ

จากยอดลกูหนี ้ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นช่วงสิน้เดือนท่ีลกูค้าช าระหนีค้ืนจ านวนมาก ยอดหนี ้

ท่ีเลยก าหนดช าระจงึน้อยลง ประกอบกบัยอดสินเช่ือใหม่ท่ีเกิดขึน้ในช่วงดงักล่าวยงัไม่ถึงก าหนดช าระ บริษัท

จึงตัง้ส ารองหนีสู้ญในส่วนนัน้ในอัตราท่ีต ่า สุทธิแล้วบริษัทจึงต้องตัง้หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญเพ่ิมขึ ้น

ประมาณ 9 ล้านบาท  ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน บริษัทใช้วิธีค านวณเฉลี่ยเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้

ประจ าท่ีมีนยัส าคญัตามสดัสว่นจ านวนวนั (Pro rata) สว่นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้คราวบริษัทบนัทึกตามท่ี

เกิดขึน้จริงในช่วงดงักลา่ว 

จงึเสนอท่ีประชมุเพ่ือลงมติอนมุตัิ 

มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุ

วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถงึวนัท่ี 29 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้วตามท่ีรองประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 225,671,512 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายส าหรับ            

รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันที่     

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถงึวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

รองประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
และระยะเวลาบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถงึวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษัทมีก าไรสทุธิ
สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ภายหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 แล้ว จ านวน 2,446,355,768.00 
บาท และ 149,126,054.62 บาท ตามล าดบั 
 



 

รายการ 
 รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุด 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

 รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

ระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันที่ 

21-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
ก าไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 2,417.53 2,446.36 149.13 

จ านวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 250 250 250 

เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น 
(บาท/หุ้น) 3.45 3.27 0.18 

-   เงนิปันผลระหว่างกาล 1.60 1.60 - 

-   เงนิปันผลส่วนสุดท้าย 1.85 1.67 0.18 
รวมเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
(ล้านบาท) 862.50 817.50 45.00 

อัตราเงนิปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ 
(ร้อยละ) 35.68 33.42 30.18 

 

ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลา
บญัชีตัง้แตว่นัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ให้ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงานคร่ึงปีหลัง     
ของรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  ในอตัราหุ้นละ 1.67 บาท และส าหรับ
ระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.18 
บาท รวมเป็น 1.85 บาทต่อหุ้น โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ดงันัน้ จ านวนเงิน
ปันผลทัง้สิน้ท่ีจ่ายส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลา
บัญชีตัง้แต่วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จะเท่ากับ 3.45 บาทต่อหุ้ น    
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30         
ของก าไรสุทธิจากงบการเงินรวม หลังหักเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทได้ก าหนดไว้ 
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด และแผนการลงทุนของบริษัทและ
บริษัทย่อยในแตล่ะปี รวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุได้ซกัถามและกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : 1) เพราะเหตใุดบริษัทจึงจ่ายเงินปันผลส่วนสดุท้ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น  
ในอตัรา 1.85 บาทต่อหุ้น ในขณะท่ีบริษัทมีก าไรสะสมเป็นจ านวนมาก 2) ขอให้มีสญัญาณอินเทอร์เน็ต Wifi  
ในห้องประชุม 3) ก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราอื่นท่ีมิใช่ร้อยละ 20 ยังมีเหลืออยู่ท่ีจะน ามา
จ่ายเงินปันผลหรือไม ่ 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : 1) อตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
เห็นวา่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท การจ่ายเงินปันผลจ านวนมากจะท า
ให้สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง อนัจะท าให้อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E ratio) สงูขึน้ซึง่จะมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการกู้ ยืมเงินของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจึงจ าเป็นต้องรักษาอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของ        



 

ผู้ ถือหุ้นไว้ อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบันอยู่ท่ีประมาณ 5 เท่า ซึ่งเป็นอตัราส่วน   
ท่ีเหมาะสมท่ีธนาคารจะอนมุตัิเงินกู้ ในอตัราดอกเบีย้ท่ีดีให้แก่บริษัท 2) บริษัทจะรับไว้พิจารณา 

เลขานุการบริษัท (นางสาวสุพรรณี อัศวสุวรรณ์)  : 3) บริษัทมีแต่ก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล      
ในอตัราร้อยละ 20 

จงึเสนอท่ีประชมุเพ่ือรับทราบและเพ่ือลงมติอนมุตัิ 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติ เอกฉันท์อนุมัติการจ่าย    
เงินปันผลสว่นสดุท้ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามรายละเอียดท่ีรองประธานฯ เสนอทุกประการ โดยมีคะแนน
เสียงดงันี ้

เห็นด้วย 225,683,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

5.  แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 

ตามท่ีรองประธานฯ ร้องขอ เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 การแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี      

และการก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี ดังนัน้             

รองประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2560 ดงันี ้ 

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

ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชี       

ของบริษัทส าหรับระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็น  

ผู้ท าการตรวจสอบ ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือช่ือในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบ

บญัชี และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้รองประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีส าหรับระยะเวลาบัญชี
สิน้สุดวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีจ านวน 5,450,000 บาท พร้อมทัง้ค่าใช้จ่าย      
ท่ีอาจถกูเรียกเก็บเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั เป็นจ านวนไมเ่กิน 300,000 บาท 



 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุได้ซกัถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี  ้

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ ชัย สกุลศรีมนตรี) : ขอให้แสดงภาพถ่ายและประวัติของผู้ สอบบัญชีในหนังสือ          
เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นด้วย  

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคนิ) : บริษัทจะรับไว้พิจารณา 

จงึเสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาลงมติอนมุตัิ 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เ ป็น เอกฉ ันท ์อนุมัติการแต่งตั ง้ผู้ สอบบัญชีพร้อมทั ง้ก าหนด                           
คา่สอบบญัชีและคา่ใช้จ่ายอ่ืนตามท่ีรองประธานฯ เสนอทกุประการ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 225,683,031 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

6.  เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระหรือลาออกและแต่งตัง้กรรมการ
ใหม่ 

รองประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทได้ก าหนดให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามพ้น
จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ซึง่ในการประชุมครัง้นี ้มีกรรมการท่ีพ้น
จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ดงันี ้ 

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

เพ่ือเข้ารับภารกิจใหม ่นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ จะไมก่ลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและนายคนิุโอะ คะวะมรุะ 
จะลาออกจากต าแหน่งกรรมการโดยมีผลนับแต่วันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 คณะกรรมการ       
จงึเห็นควรเสนอให้มีการแตง่ตัง้นายคิโยะยะซ ึอะซะนุมะ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ พร้อมทัง้แต่งตัง้นายเคนจิ 
ฮะยะชิ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการสืบตอ่จากนายคนิุโอะ คะวะมรุะ  

ดงันัน้ บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเลือกตัง้และแต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระหรือลาออก ได้แก่ 

1. นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ       
2. นายชนุอิจิ โคบายาชิ 
3. ดร. สจุริต คณูธนกลุวงศ์ 



 

4. นายคิโยะยะซ ึอะซะนมุะ 
5. นายเคนจิ ฮะยะชิ  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามแตอ่ย่างใด 

จงึเสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาลงมติเลือกตัง้กรรมการและแตง่ตัง้กรรมการใหม่ 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมตัิการเลือกตัง้นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ นายชุนอิจิ    
โคบายาชิ และดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และแต่งตัง้นายคิโยะยะซึ อะซะนุมะ และนายเคนจิ      
ฮะยะชิ เป็นกรรมการของบริษัทตามท่ีรองประธานฯ เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

1. นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ  เห็นด้วย 218,089,631     เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.63 

 ไมเ่ห็นด้วย 7,596,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.37 

 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

2. นายชนุอิจิ โคบายาชิ เห็นด้วย 225,667,831     เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 

 ไมเ่ห็นด้วย 18,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 

 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

3. ดร. สจุริต คณูธนกลุวงศ์ เห็นด้วย 218,090,331 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.63 

 ไมเ่ห็นด้วย 7,595,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.37 

 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

4. นายคิโยะยะซ ึอะซะนมุะ เห็นด้วย 225,686,131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

5. นายเคนจิ ฮะยะชิ เห็นด้วย 225,686,131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 



 

7. อนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท 

รองประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี
สิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึง่เป็นจ านวนเดียวกับค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีท่ีผ่านมา 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามแตอ่ย่างใด 

จงึเสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาลงมติอนมุตัิ 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด                   
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 225,686,031 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

8. อนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

 เพ่ือระดมเงินทุนระยะยาวและเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งเงินทุนของบริษัทส าหรับ เงินทุนหมุนเวียน   
และ/หรือ เงินทุนส ารอง และ/หรือ รีไฟแนนซ์ของบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2559 
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามรายละเอียดท่ีปรากฏด้านลา่งนี ้

ประเภท : หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันหรือหุ้ นกู้ ในประเภทและรูปแบบอื่น    
ไม่ว่ามีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับสภาวะการณ์ของตลาด       
ณ เวลาท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้  

วตัถปุระสงค์ : เงินทนุหมนุเวียน และ/หรือ เงินทนุส ารอง และ/หรือ รีไฟแนนซ์ 

สกลุเงิน : บาท และ/หรือ ดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ เยน 

วงเงิน : ไม่เกิน 8,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในจ านวนท่ีเทียบเท่า ทัง้นี ้ในกรณีท่ี  
ออกหุ้นกู้ เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้ค านวณเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้
อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีออกหุ้นกู้  

อาย ุ : ไมเ่กิน 7 ปีนบัแตว่นัท่ีออกหุ้นกู้  

วิธีการเสนอขาย : เสนอขายคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ        
ในลักษณะหมุนเวียนให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ ลงทุน โดยเฉพาะ
เจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ



 

ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง
และมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้  

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัตลาดตราสารหนี ้ณ เวลาท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนด
เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ตลอดจน
ด าเนินการขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและจดทะเบียนหุ้นกู้       
ในตลาดรองตราสารหนี ้

รายละเอียดเพ่ิมเติมจะได้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมตัิเมื่อบริษัทมีความพร้อมท่ีจะออก
และเสนอขายหุ้นกู้  

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุได้ซกัถามและผู้บริหารของบริษัทได้ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ถือหุ้น (นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล) : 1) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ จะท าให้อัตราส่วนหนีส้ินต่อ         
สว่นของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้หรือไม ่2) บริษัทได้รับการจดัอนัดบัเครดิต (Credit Rating) ท่ีระดบัใด 

ผู้บริหารฝ่ายการเงินและการควบคุมงบประมาณ (นายคาซึมาซะ โอชิมา) : 1) อัตราส่วนหนีส้ินต่อ         

ส่วนของผู้ ถือหุ้นจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนกั 2) ในปีนี ้บริษัทได้รับการเพ่ิมอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาว 

(National Long-Term Rating) เป็น A- โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผู้ถือหุ้น (นายอนุ ว่องสารกิจ) : การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือไม ่    

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการใด 

ผู้บริหารฝ่ายการเงนิและการควบคุมงบประมาณ (นายคาซึมาซะ โอชิมา) : วงเงินหุ้นกู้ ท่ีขออนุมตัิจะน าไปใช้

ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใน 2 ปีข้างหน้า 

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : วงเงินกู้ของบริษัทมีจ านวนเท่าใด และมีหุ้นกู้ ท่ีจะครบก าหนดไถ่ถอน

ในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จ านวนเท่าใด การออกและเสนอขาย  

หุ้นกู้ครัง้นีเ้พ่ือน าไปไถ่ถอนหุ้นกู้ ท่ีออกไปแล้ว หรือเพ่ือระดมทนุ  

 ผู้บริหารฝ่ายการเงินและการควบคุมงบประมาณ (นายคาซึมาซะ โอชิมา) : ณ ปัจจุบนั บริษัทมีหุ้นกู้ทัง้หมด

ประมาณ 7,600 ล้านบาท ซึ่งจะครบก าหนดไถ่ถอนในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์          

พ.ศ. 2560 ประมาณ 1,200 ล้านบาท การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครัง้นีจ้ะน าไปด าเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบก าหนด 

และช าระหนีเ้งินกู้จากธนาคาร 

จงึเสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาลงมติอนมุตัิ 



 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง
ดงันี ้ 

เห็นด้วย 225,686,131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

9. เร่ืองอื่น ๆ 

 รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามค าถาม 

ผู้ถือหุ้น (นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล) : อตัราการเติบโตของรายได้และก าไรจากธุรกิจนายหน้าประกนัภยั
ของบริษัท อิออน อินชวัรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากดั ในปี พ.ศ. 2558 เป็นอย่างไร 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด (นายศักรภพน์ ธีวรากร) : ในปี พ.ศ. 
2558 ธุรกิจนายหน้าประกันภยัของบริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากดั มีอตัราการเติบโต
ของรายได้ประมาณร้อยละ 5 ส าหรับประกนัวินาศภยั และประมาณร้อยละ 9 ส าหรับประกนัชีวิต ส่วนอตัรา
การเติบโตของก าไรอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 10 โดยยอดก าไรจากประกนัวินาศภยัอยู่ท่ีประมาณ 1,400 ล้านบาท 
และประกนัชีวิตอยู่ท่ีประมาณ 1,100 ล้านบาท 

ผู้ถือหุ้น (นายอนุ ว่องสารกจิ) : 1) ตามท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ได้ประกาศคงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้
เท่าเดิม แต่มีโอกาสปรับอัตราดอกเบีย้ขึน้อย่างน้อย 2 ครัง้ในปี  พ.ศ. 2559 นัน้ บริษัทมีมุมมองในเร่ืองนี ้
อย่างไร และคาดว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด 2) ธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก ากบั (Nano Finance) มีผลกระทบตอ่บริษัทมากน้อยเพียงใด  

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคนิ) : 1) บริษัทไมน่่าจะได้รับผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาว 2) หากพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ของสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับแล้ว     
จะพบวา่เหมาะสมกบัผู้ประกอบการประเภท SMEs ซึง่มิใช่กลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัท 

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : 1) บริษัทได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของสกุลเงินเยนหรือไม ่   
2) บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) มีผลกระทบตอ่บริษัทหรือไม ่และบริษัทเตรียมแผนการรองรับไว้อย่างไร 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : 1) บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของสกุลเงินเยนเน่ืองจาก     
ได้ท าการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ไว้เตม็จ านวน 

กรรมการ (นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร) : 2) เน่ืองจากพร้อมเพย์เป็นระบบการช าระเงินโดยใช้บัญชีเงินฝาก
ของธนาคารพาณิชย์ ดงันัน้ ในระยะแรกจึงไม่น่าจะมีผลกระทบต่อกบับริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตาม
พฒันาการของบริการนีต้อ่ไป 



 

ผู้ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี) : การตัง้ช่ือของบริษัทในเครือและบริษัทย่อยในกลุ่มประเทศ CLMV        
ถูกจ ากัดโดยประเภทและขอบเขตการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทหรือไม่ และในแง่ของการลงทุน             
มีอตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น (ROE) แตกตา่งกนัอย่างไร 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : กฎหมายของแต่ละประเทศมีการควบคุมการตัง้ช่ือบริษัทให้สอดคล้อง  
กบัประเภทธุรกิจท่ีด าเนินการ เช่น ธุรกิจประเภทลีสซิ่งในประเทศลาว ต้องมีค าว่าลีสซิ่งปรากฏในช่ือบริษัท    
ส่วนในแง่ของผลตอบแทนจากการลงทุน เน่ืองจากแต่ละบริษัทจัดตัง้ขึน้ไม่พร้อมกัน ประกอบกับ            
ความแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ จงึท าให้ความสามารถในการคืนทนุและท าก าไรแตกตา่งกนั 

ผู้ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี) : จ านวนบตัรเครดิตของบริษัทมีอตัราสว่นคิดเป็นร้อยละ 11 ของจ านวนบตัร
เครดิตท่ีออกในประเทศไทยทัง้หมด ไม่ทราบว่ายอดการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตของบริษัทมีอตัราส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 11 ของยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทัง้หมดด้วยหรือไม่  ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต             
ย่อมมีความส าคญักวา่จ านวนบญัชีบตัรเครดิต  

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคนิ) : ยอดการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตของบริษัทมีอตัราส่วนน้อยกว่าร้อยละ 11 
ของยอดการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตทัง้หมด อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่าจ านวนบญัชีบตัรเครดิตมีความส าคญั
ไมน้่อยกวา่ยอดการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต ในการประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อย สิ่งส าคญัคือฐานลกูค้า เพราะ
การมีฐานลูกค้าจ านวนมากท าให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้ง่าย  ซึ่งบริษัทมีการจัดการฐานลูกค้า             
มาโดยตลอด นอกจากนี ้รายได้ของบริษัทยังขึน้อยู่กับอัตราการหมุนเวียนในการใช้จ่าย (Revolving) ของ
ลกูค้าด้วย  

ผู้ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี) : ยอดการใช้บตัรเครดิตท่ีมีการหมนุเวียนในการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละเท่าใด 

กรรมการ (นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร) : โดยเฉลี่ยแล้วประมาณร้อยละ 50 ทัง้นี ้อัตราการหมุนเวียน         
ในการใช้จ่ายจะแตกตา่งไปตามกลุม่ลกูค้า ได้แก่ กลุม่บตัรคลาสสิค บตัรโกลด์ และบตัรแพลตตินัม่ 

ผู้ถือหุ้น (นายธิสิทธ์ิ สิมาพัฒนพงศ์) : อตัราการจัดเก็บหนีใ้นประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา ลาว และไทย     
คิดเป็นร้อยละเท่าใด 

เลขานุการบริษัท (นางสาวสุพรรณี อัศวสุวรรณ์) : ประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา และลาวประมาณร้อยละ 
99 สว่นประเทศไทยประมาณร้อยละ 98.6 

ผู้ถือหุ้น (นายสุวิท พจนโสภนากุล) : ในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
บริษัทประมาณการสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ไว้ร้อยละเท่าใด และอตัราส่วนความสามารถในการ
ช าระหนี ้(Coverage Ratio) อยู่ท่ีร้อยละเท่าใด 

ผู้บริหารฝ่ายเร่งรัดหนีส้ิน (นางสาวสุริพร ธรรมวาทติย์) : บริษัทพยายามควบคมุอตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายได้ ไว้เท่ากบัปีท่ีแล้วท่ีประมาณร้อยละ 3 และบริษัทตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเกินกว่ายอด
ค้างช าระทัง้หมดของลกูหนีท่ี้ค้างช าระตัง้แต ่3 งวดขึน้ไปไว้ประมาณร้อยละ 115 
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เอกสารแนบ 3 

ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 5 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 

รายละเอียดค่าสอบบญัชี 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท 
ข้อ 36 ซึง่ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีทกุปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สุดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561     
และได้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช 
โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ตามท่ีปรากฏด้านลา่งนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  

 ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั ดงัมีรายนามดงัต่อไปนีไ้ด้รับการเสนอช่ือ  
ให้เป็นผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใด 
คนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบ ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือช่ือในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบ
บญัชี และ/หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 

  รายช่ือผู้สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี ระยะเวลาที่สอบบัญชีให้บริษัท 
1. ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ 3356 4 ปี (2556 - 2559) 
2. นายเพ่ิมศกัด์ิ วงศ์พชัรปกรณ์ 3427 5 ปี (2546 - 2550) 
3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 4301 - 

 นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับ         
รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 จ านวน 5,450,000 บาท พร้อมทัง้ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั จ านวนไม่เกิน 300,000 บาท ซึง่สามารถเปรียบเทียบกบัจ านวนค่าสอบ
บญัชีท่ีจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีท่ีผ่านมาได้ดงันี ้

หน่วย : บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี 
ค่าสอบบัญชี 

รายไตรมาส ประจ าปี รวม 

รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

1,650,000.00 3,800,000.00 5,450,000.00 

รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

1,650,000.00 3,800,000.00 5,450,000.00 

 



 

ทัง้นี ้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทท่ีตัง้อยู่ 
ในประเทศไทยและประเทศลาว ส่วนบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชาและประเทศเมียนมาร์ บริษัทได้แต่งตัง้ให้บริษัท  
ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ จ ากัด หรือส านักงานท่ีเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัส ุ
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี 

 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด และผู้สอบบัญชีท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท  บริษัทย่อย ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ และ/หรือ 
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด 
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ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 6 เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ประวตัิบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ชื่อ นางสพุร วธันเวคิน              

ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ กรรมการ 
อายุ 53 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ 
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Diploma สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 Director Certification Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

หลกัสตูร Ultra Wealth 
หลกัสตูร AFS Group Director-Management Training Program 2559 
หลกัสตูร Capital Market Academy Greater Mekong Subregion  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 200,000 หุ้น (0.08%) (ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 17 ปี 
จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 มีการประชมุคณะกรรมการ 10 ครัง้ เข้าประชมุ 9 ครัง้ 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กระบวนการคัดเลือกผู้ ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน

คณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน
พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้าน
คณุวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ 
รวมถงึผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาแล้ว 
เห็นวา่ นางสพุร วธันเวคิน มีคณุสมบตัิเหมาะสม สมควรเลือกตัง้เป็น
กรรมการของบริษัท 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน  
กลุม่บริษัทอิออน  
2543 - ปัจจบุนั  กรรมการ  
  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
2548 - ปัจจบุนั กรรมการ 
 บริษัท อิออน อินชวัรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัทอื่น ๆ ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไมม่ี - 
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ  
- ไมม่ี -        
บริษัทอื่น ๆ 
- ไมม่ี - 

 



 

ประวตัิบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ชื่อ นายนนัทวฒัน์ โชติวิจิตร  
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ กรรมการ  

อายุ 47 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ  
 Griffith University ประเทศออสเตรเลีย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ AFS Group Director-Management Training Program 2559 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมม่ี - (ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 3 ปี 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 มีการประชมุคณะกรรมการ 10 ครัง้ เข้าประชมุ 10 ครัง้ 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กระบวนการคัดเลือกผู้ ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน

คณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน
พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้าน
คณุวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ 
รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในช่วงท่ีผ่านมาแล้วเห็นว่า นายนนัทวฒัน์ 
โชติวิจิตร มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ     
ของบริษัท  

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
กลุม่บริษัทอิออน  
2554 - 2557  รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส  
  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจบุนั  กรรมการ 
  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
2558 - 2559  กรรมการ 
  บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส (มาเลเซีย) เบอร์ฮาด 

2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
บริษัท อิออน ลิซซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จ ากดั  

บริษัทอื่น ๆ ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไมม่ี - 

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ 
- ไมม่ี -   

บริษัทอื่น ๆ 
- ไมม่ี - 
 

  



ประวตัิบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ชื่อ นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์   
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ กรรมการ  

อายุ 55 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธรุกิจ  
 University of Southern California  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program  
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 15,000,000 หุ้น (6.00%) (ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 17 ปี 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 มีการประชมุคณะกรรมการ 10 ครัง้ เข้าประชมุ 3 ครัง้ 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กระบวนการคัดเลือกผู้ ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน

คณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน
พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้าน
คณุวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ 
รวมถงึผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาแล้ว 
เห็นว่า นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควร
เลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
กลุม่บริษัทอิออน  
2543 - ปัจจบุนั กรรมการ  

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทอื่น ๆ ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไมม่ี - 
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ 
2536 - ปัจจบุนั กรรมการและผู้อ านวยการบริหาร 
 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทอื่น ๆ 
2543 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร 
 บริษัท เทเลคอมโฮลดิง้ จ ากดั 

  



ประวตัิบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ชื่อ นายนพพนัธป์ เมืองโคตร  
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
อายุ 69 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท สาขากฎหมาย  
 New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program  
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 130,000 หุ้น (0.052%) (ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 16 ปี 
จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 มีการประชมุคณะกรรมการ 10 ครัง้ เข้าประชมุ 7 ครัง้ 
 มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครัง้ เข้าประชมุ 6 ครัง้ 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กระบวนการคัดเลือกผู้ ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน

คณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน
พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้าน
คณุวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ 
รวมถงึผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาแล้ว 
เห็นว่า นายนพพันธป์ เมืองโคตร มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควร
เลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท  

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุม่บริษัทอิออน  
2537 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จ ากดั  
2544 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
2548 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท อิออน โฮลดิง้ส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
 

บริษัทอื่น ๆ ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไมม่ี - 

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ 
2544 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทอื่น ๆ 
2524 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท อนิเตอร์เนชัน่แนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส จ ากดั  
2533 - ปัจจบุนั  กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ ากดั 
2548 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท พีเอฟ คอนโทรลส์ กรุ๊ป จ ากดั 
2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท เจริญสินพร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั  



คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอสิระที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1.  เป็นญาติสนิทกับผู้ บริหาร หรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย 

 
 

2. มีความสมัพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 

 

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 

 
 

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุร กิจท่ีมีนัยส าคัญซึ่งอาจมีผลท าให้ 

ไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ 
 

 

 

 

 
  



ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 7 เพิม่จ านวนกรรมการและแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
ประวตัิบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ชื่อ นายมาซาโนริ โคซากะ  
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ กรรมการ 
อายุ 60 ปี 
สัญชาต ิ ญ่ีปุ่ น 
วุฒกิารศึกษา  ปริญญาตรี สาขากฎหมาย 
 Kyoto Sangyo University ประเทศญ่ีปุ่ น                   
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไมม่ ี- 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  100,000 หุ้น (0.04%) (ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท  เกือบ 1 ปี (วนัท่ี 18 มิถนุายน พ.ศ. 2556 - 12 มิถนุายน พ.ศ. 2557) 
จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559   ไมไ่ด้เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการ เน่ืองจากเพ่ิงได้รับการเสนอ

ช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกครัง้หนึง่ในปี 2560  
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ     กระบวนการคัดเลือกผู้ ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน

คณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน
พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้าน
คณุวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ 
รวมถงึผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาแล้ว 
เห็นว่า นายมาซาโนริ โคซากะ มีคณุสมบตัิเหมาะสมสมควรแต่งตัง้
เป็นกรรมการของบริษัท 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
กลุม่บริษัทอิออน 
2554 - 2555 กรรมการ 
 บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จ ากดั 
2556 - 2558 กรรมการผู้จดัการ  
 บริษัท อิออน เครดิต โฮลดิง้ส์ (ฮ่องกง) จ ากดั 
2556 - 2557 ประธานกรรมการ  
 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน)  
2558 - ปัจจบุนั แผนกตรวจสอบ* 
 บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จ ากดั 
เมษายน 2560 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ 
 บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัทอื่น ๆ ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไมม่ี -    
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ 
- ไมม่ี - 
บริษัทอื่น ๆ 
- ไมม่ี - 

* ข้อมลู ณ วนัท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  



ประวตัิบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ชื่อ นายคนิุโอะ คาวามรุะ  
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ กรรมการ  
อายุ 46 ปี 
สัญชาต ิ ญ่ีปุ่ น 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธรุกิจ  
 Hosei University ประเทศญ่ีปุ่ น 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไมม่ี - 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมม่ี - (ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 1 ปี (วนัท่ี 12 มิถนุายน พ.ศ. 2558 - 17 มิถนุายน พ.ศ. 2559) 
จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559  มีการประชมุคณะกรรมการ 10 ครัง้ เข้าประชมุ 3 ครัง้* 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กระบวนการคัดเลือกผู้ ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน

คณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน
พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้าน
คณุวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ 
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงท่ีผ่านมาแล้วเห็นว่า  นายคูนิโอะ               
คาวามูระ มีคุณสมบัติ เหมาะสม สมควรแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
ของบริษัท  

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
กลุม่บริษัทอิออน  
2555 - 2556  ผู้จดัการทัว่ไป  
  บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จ ากดั 
2556 - 2558  ผู้จดัการทัว่ไป  
  บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จ ากดั 
2558 - 2559   กรรมการ 
  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
2559 - เมษายน 2560  กรรมการผู้จดัการ 
  บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
เมษายน 2560 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
  บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
บริษัทอื่น ๆ ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไมม่ี - 
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ 
- ไมม่ี -   
บริษัทอื่น ๆ 
- ไมม่ี - 
 

* ในปี 2559 ในระหว่างท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการครัง้ก่อน มีการประชุมคณะกรรมการ 3 ครัง้ และได้เข้าร่วมประชุม 
  ครบทัง้ 3 ครัง้ 



นิยามกรรมการอสิระ 
บริษัทก าหนดคณุสมบตัิของ “กรรมการอิสระ” ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดงันี ้
1.   เป็นกรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัท 
2.   เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ าจากบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัท            

ท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงาน

ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
4. เป็นกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
5. เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่    

หรือผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
6. สามารถปฏิบัติหน้า ท่ี  แสดงความเห็น ห รือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ท่ี ไ ด้ รับมอบหมาย                   

จากคณะกรรมการบริษัทโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ บริหารหรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทรวมทัง้ 
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

7.  คุณสมบัติกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตวัอย่างเช่น  
(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
(2) ไมม่ีความสมัพนัธ์กบับริษัทและบริษัทท่ีเก่ียวข้องในลกัษณะท่ีมีส่วนได้เสียหรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงิน

หรือการบริหารงานเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี โดยลกัษณะความสมัพนัธ์ดงักลา่ว มีตวัอย่างเช่น 
 มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุม  

ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือเป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงิน 

และการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทท่ีเ ก่ียวข้อง ในลักษณะท่ีจะท าให้ขาด             
ความเป็นอิสระ 

 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน 

 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือเป็น         
ผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยส าคัญกับกิจการของบริษัท    
บริษัทย่อย หรือเป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงานของบริษัทอื่น
ท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบับริษัท หรือบริษัทย่อย 

 ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพ่ือส่งเสริม         
ให้กรรมการอิสระได้มีโอกาสประชมุระหวา่งกนัเอง เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพฒันาคณุภาพการก ากบัดแูลกิจการ
ของบริษัทตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 



 

ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 8 อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ 

หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากปัจจุบันบริษัท 
ยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2560 ได้พิจารณา
ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจ าปีเพ่ือให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบของกรรมการ ดงันัน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2560 เห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวน 
ไม่เกิน 25,000,000 บาท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีท่ีผ่านมา 
ได้ดงันี ้

  หน่วย : บาท 
รอบระยะเวลาบัญชี ค่าตอบแทนกรรมการ 

รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 25,000,000.00 

รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 20,000,000.00 

 

ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
รายบคุคลปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษัท 

 



เอกสารแนบ 5 
ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้ นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิน้สุด 

ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

  การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วไว้แล้วนี ้จะเรียกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นวิสามญั โดยคณะกรรมการ

จะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  

  ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้รวมทัง้หมด หรือจ านวน   

ผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้ น 

ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดสามารถเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม  

ผู้ ถือหุ้นวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย  

ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือนัน้ 

จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือแจ้งนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจน

ว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง

ดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนเพ่ือทราบไม่น้ อยกว่าเจ็ด (7) วัน  

ก่อนวนัประชมุทัง้นีใ้ห้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

โดยลงติดตอ่กนัเป็นเวลาสาม (3) วนั  

  ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดท่ีอันเป็นท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอื่นใดก็ตาม

แล้วแตค่ณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) 

คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดรวมกัน และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า  

หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะครบองค์ประชมุ 

  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเลยเวลานดัไปแล้วถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่

มาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ      

การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้มิใช่เป็นการเ รียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอให้นัด

ประชุมใหม่และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม  

ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 



 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือ  
ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือ
มีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่ง  
มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 35. มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้  
อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง 

(ก) การขายหรือโอนกิจการทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัของบริษัทให้แก่บคุคลอื่น 

(ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด
หรือบางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ  
การควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ)  การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท และ 

(ช) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

ข้อ 36. กิจการที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกิจการ ผลงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และประกาศจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

(6) กิจการอื่น ๆ 
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ค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉนัทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงหลกัฐำนแสดงตนเพ่ือเข้ำร่วมประชมุ 
และกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

1. วิธีการมอบฉันทะ 

1.1 บริษัทได้จดัส่งหนังสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ได้ก ำหนดไว้ เพ่ือให้        
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี (“การประชุม”) ได้ด้วยตนเองสำมำรถมอบฉันทะ  
ให้บุคคลอื่นหรือให้กรรมกำรบริษัทท่ำนใดท่ำนหนึ่งตำมที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ข้ำงล่ำงนี ้เข้ำร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน โดยผู้ ถือหุ้นอำจระบุช่ือผู้ รับมอบฉันทะได้มำกกว่ำ 1 รำย แต่ผู้ เข้ำร่วมประชุม
จะต้องเป็นผู้ รับมอบฉนัทะคนใดคนหนึง่เท่ำนัน้ 

ทัง้นี ้หนังสือมอบฉันทะทัง้หมดท่ีได้แนบมำนี ้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป 
ท่ีง่ำยไมซ่บัซ้อน หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นแบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจน
ตำยตัว และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีใช้เฉพำะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุน
ต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดูแลหุ้ น ผู้ ถือหุ้ นท่ีไม ่
เข้ำร่วมประชุมสำมำรถแต่งตัง้ผู้ รับมอบฉันทะโดยกรอกรำยละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง    
ตำมท่ีสง่มำด้วยนีใ้ห้ครบถ้วนชดัเจน  

1.2 ผู้ ถือหุ้นอำจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมกำรอิสระของบริษัทท่ำนใดท่ำนหนึ่งดงัต่อไปนีเ้ข้ำร่วมประชุม
แทนก็ได้ 
1.   นำยเดช บลุสขุ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ อำย ุ67 ปี 

 ท่ีอยู่ติดตอ่ เลขท่ี 388 อำคำรเอก็เชน ทำวเวอร์ ชัน้ 27 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110 

 สว่นได้เสียในวำระกำรประชมุ :  - ไมม่ ี-  

2. ดร. สจุริต คณูธนกลุวงศ์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ อำย ุ62 ปี 

 ท่ีอยู่ติดตอ่ เลขท่ี 388 อำคำรเอก็เชน ทำวเวอร์ ชัน้ 27 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110 

 สว่นได้เสียในวำระกำรประชมุ :  - ไมม่ ี-  

ในกรณีผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะให้กรรมกำรบริษัทเข้ำร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะเข้ำประชุมและ         
ออกเสียงลงคะแนนมำยงัฝ่ำยบริหำรกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสมัพนัธ์) เลขท่ี 388 อำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร์ 
ชัน้ 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม 3 วัน  
เพ่ือบริษัทจะได้สง่มอบให้กรรมกำรผู้ รับมอบฉนัทะด ำเนินกำรตำมท่ีได้รับมอบฉนัทะตอ่ไป 

1.3 ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงลำยมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตำมท่ีสง่มำด้วยนี ้พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท 

2. การลงทะเบียนเข้าประชุม 
 ผู้ ถือหุ้ นสำมำรถลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมกำรประชุมได้ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ของวันประชุม จนถึงก่อน 

ปิดกำรประชุม ณ บริเวณหน้ำห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขท่ี 30 ถนน
สขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร  



 

3. หลักฐานท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นต้องน ามาในวันประชุม 

3.1 บุคคลธรรมดา    

3.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาตไิทย 

(1) บตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้ ถือหุ้น หรือ 
(2) ในกรณีมอบฉันทะ ส ำเนำเอกสำรตำมข้อ (1) และบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหนงัสือเดินทำงของ

ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 

3.1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(1)       หนงัสือเดินทำงของผู้ ถือหุ้น หรือ 
(2) ในกรณีมอบฉันทะ ส ำเนำเอกสำรตำมข้อ (1) และบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหนงัสือเดินทำงของ

ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
3.2 นิตบุิคคล     

3.2.1 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(1) กรณีผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลมำร่วมประชมุด้วยตนเอง 
(ก)  ส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง

พำณิชย์ ลงนำมรับรองโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคล และ 
(ข) บตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหนงัสือเดินทำงของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ  

(2) กรณีท่ีมีกำรมอบฉนัทะ 
(ก) ส ำเนำเอกสำรตำมข้อ (1) ลงนำมรับรองโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคล และ 

 (ข) บตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหนงัสือเดินทำงของผู้ รับมอบฉนัทะ 
  

3.2.2 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(1) กรณีผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลมำร่วมประชมุด้วยตนเอง 
(ก)  ส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน โดยหน่วยงำนของรัฐท่ีเก่ียวข้อง ลงนำม

รับรองโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคล และ 
(ข) บตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหนงัสือเดินทำงของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ  

(2) กรณีท่ีมีกำรมอบฉนัทะ 
(ก) ส ำเนำเอกสำรตำมข้อ (1) ลงนำมรับรองโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคล และ 

 (ข) บตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหนงัสือเดินทำงของผู้ รับมอบฉนัทะ 

หมายเหตุ: 

 1.   ในกรณีของส ำเนำเอกสำรทกุฉบบั จะต้องมีกำรลงนำม พร้อมประทบัตรำส ำคญั (ถ้ำม)ี รับรองควำมถกูต้องด้วย 
2.   ในกรณีเป็นเอกสำรท่ีจดัท ำขึน้ในตำ่งประเทศ จะต้องมีกำรรับรองลำยมือช่ือโดยโนตำรีพบัลิค 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2559/2560  
 
ถงึ: เลขานกุารบริษัท 

ฝ่ายบริหารกลยทุธ์องค์กร (นกัลงทนุสมัพนัธ์) 
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 

 ท่ีอยู่ : เลขท่ี 388 ชัน้ 27 อาคารเอก็เชน ทาวเวอร์ ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

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

ช่ือ:   ………………………………………………………………………………………………..…………….. 

ท่ีอยู่:         เลขท่ี............................................................... ถนน........................................................................ 

 ต าบล/แขวง.................................................... อ าเภอ/เขต............................................................... 

 จงัหวดั........................................................... รหสัไปรษณีย์............................................................ 

โทรศพัท์:    ………………………………………………….. 
 
ข้าพเจ้า/เรามีความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี 2559/2560 ในรูปแบบหนงัสือ  
 

ลงช่ือ ......................................................... 

 (......................................................) 

วนัท่ี ......................................................... 




