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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ของ 

บริษัท ออิอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 

 

การประชุมได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพูลแมน 

กรุงเทพ แกรนด์ สขุมุวิท เลขท่ี 30 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุจ านวน 11 ท่าน ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ประธานกรรมการ 

2. นายคิโยะยะซ ึอะซะนมุะ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

3. นางสพุร วธันเวคิน กรรมการ 

4. นายนนัทวฒัน์ โชติวิจิตร กรรมการ 

5. นายมะซะโนะริ โคะซะคะ กรรมการ 

6. นางสาวกณัณิกา เกือ้ศิริกลุ กรรมการ 

7. นางจิราพร คงเจริญวานิช กรรมการ 

8. นายนพพนัธป์ เมืองโคตร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. ดร. สจุริต คณูธนกลุวงศ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

10. นายชนุอิจิ โคบายาชิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

11. นายเคนจิ ฮะยะชิ  กรรมการอิสระ 

นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายคิโยะยะซ ึอะซะนุมะ รองประธานกรรมการ  

และกรรมการผู้จัดการ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมและด าเนินการประชุมเป็นภาษาองักฤษ และนางสุพร วธันเวคิน 

กรรมการ ด าเนินการประชมุเป็นภาษาไทย 

ในการประชมุครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน 111 ราย และโดยการมอบฉนัทะจ านวน 648 ราย 

รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 759 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 213,046,440 หุ้น หรือเท่ากบัร้อยละ 85.22  

ของจ านวนหุ้ นทัง้หมดท่ีช าระแล้วจ านวน 250,000,000 หุ้ น ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในท่ีประชุมได้กล่าว 

เปิดการประชมุเพ่ือปรึกษากิจการ 

ประธานในท่ีประชุมกล่าวแนะน ากรรมการ กรรมการอิสระ ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ท่ีเข้าร่วมประชุมทราบ หลงัจากนัน้ นางสาวสุพรรณี อศัวสุวรรณ์ เลขานุการบริษัท ได้ชีแ้จงถึงวิธีการลงคะแนนเสียง 

ให้ท่ีประชมุทราบและกลา่วเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมสงัเกตการณ์การนบัคะแนนเสียง 
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1. รับทราบรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

ประธานในท่ีประชุมในนามของคณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการด าเนินงาน  

ในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงาน

ประจ าปีและผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  

ของบริษัทตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุได้ซกัถาม และกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี  ้

ผู้ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี) : 1) เพราะเหตใุดบริษัทจงึลดสดัสว่นการถือหุ้นใน AEON Specialized Bank 

(Cambodia) Public Company Limited จากร้อยละ 80 เหลือร้อยละ 50 2) ภายหลงัการลดสดัสว่นการถือหุ้น 

AEON Specialized Bank (Cambodia) Public Company Limited ยงัคงถือว่าเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

หรือไม ่

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : 1) เน่ืองจากกลุ่มอิออนท่ีประเทศญ่ีปุ่ นได้มีการลงทุนขนาดใหญ่ในธุรกิจ 

ค้าปลีก โดยการจดัตัง้อิออนมอลล์ขึน้ในประเทศกมัพูชา ซึง่เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีท าให้ AEON Specialized Bank 

(Cambodia) Public Company Limited ได้รับใบอนญุาตธนาคารเฉพาะกิจ อีกทัง้ AEON Specialized Bank 

(Cambodia) Public Company Limited มีแผนการท่ีจะประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-money)  

ซึง่จ าเป็นต้องได้รับการสนบัสนนุทัง้ทางด้านเทคโนโลยี การบริหารจดัการ และองค์ความรู้ต่าง ๆ จากกลุ่มอิออน

ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น บริษัทจึงพิจารณาปรับลดสดัส่วนการถือหุ้นใน AEON Specialized Bank (Cambodia) 

Public Company Limited ลง โดยกลุ่มอิออนท่ีประเทศญ่ีปุ่ นเข้ามาถือหุ้นในสัดส่วนท่ีเพ่ิมมากขึน้ ทัง้นี ้ 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขยายธุรกิจและส่วนแบ่งทางการตลาดของ AEON Specialized Bank (Cambodia) 

Public Company Limited ในประเทศกมัพชูา หากธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์ประสบความส าเร็จ บริษัทจะได้น า

องค์ความรู้และประสบการณ์ในการท าธุรกิจดงักลา่วมาใช้ในประเทศไทยและกลุม่ประเทศ CLMV ตอ่ไป 

ผู้บริหารฝ่ายการเงินและบริหารจัดการและวางแผนการลงทุนของบริษัทในเครือต่างประเทศ 

(นายคาซุมาสะ โอชิมะ) : 2) AEON Specialized Bank (Cambodia) Public Company Limited ยงัคงถือ

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เน่ืองจากบริษัทยงัคงไว้ซึง่อ านาจในการบริหารจดัการ 

ผู้ถือหุ้น (นายนิพันธ์ จติตวรวานิช) : 1) ยอดการให้สินเช่ือของบริษัทในปีนีแ้ละอีก 3 ปีข้างหน้าจะเติบโตขึน้

ร้อยละเท่าใด 2) หนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของบริษัทมีแนวโน้มลดลงหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางการ

บริหารให้ลดลงอย่างไร 3) หากยอดการให้สินเช่ือขยายตัวเพ่ิมขึน้ บริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุน

สนบัสนนุให้เพียงพอตอ่ยอดการให้สินเช่ือท่ีขยายตวัเพ่ิมขึน้หรือไม ่  
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กรรมการ (นายนันทวัฒน์ โชตวิิจติร) : 1) ในปีท่ีผ่านมายอดการให้สินเช่ือของบริษัทเติบโตมากกว่าร้อยละ 

10 บริษัทคาดหวงัวา่ยอดการให้สินเช่ือจะเติบโตในอตัรานีใ้นปีนีแ้ละปีถดั ๆ ไป ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัปัจจยัภายนอก 

รวมถงึสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองด้วย 

กรรมการ (นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์) : 2) หนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในปีนีแ้ละปีถดัไปมีแนวโน้มลดลง 

เน่ืองจากบริษัทได้น าเทคโนโลยีมาช่วยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของลกูค้ามากขึน้  

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : 2) บริษัทพยายามรักษาระดบัของหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไว้ท่ีประมาณ

ร้อยละ 2-3 ซึง่เป็นอตัราท่ีเหมาะสมต่อการเติบโตของธุรกิจ 3) ในเร่ืองแหล่งเงินทุนนัน้ บริษัทได้รับค าเสนอให้

เงินกู้ จากผู้ ให้กู้หลายราย บริษัทจะพิจารณาเลือกผู้ ให้กู้ ท่ีเสนออตัราดอกเบีย้และเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ดงันัน้  

ผู้ ถือหุ้นจงึมัน่ใจได้วา่บริษัทมีแหลง่เงินทนุสนนัสนนุเพียงพอส าหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

ผู้ถือหุ้น (นายบริณต เตชะมีเกียรติชัย) : 1) เพราะเหตใุดค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทจึงสงูกว่า

บริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 2) บริษัทประเมินแนวโน้มก าไรในปี 2561 ไว้อย่างไร 3) การท่ีธนาคารแห่ง

ประเทศไทยปรับหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากบั โดยผู้ประกอบธุรกิจ

จะไม่สามารถให้สินเช่ือส่วนบุคคลได้หากลูกค้ามีวงเงินสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีได้รับจากสถาบันการเงินอยู่แล้ว  

3 แห่ง สง่ผลกระทบตอ่บริษัทหรือไม่ 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : 1) รูปแบบการประกอบธุรกิจของบริษัทเน้นการขยายสาขาทั่วประเทศ 

ในปริมาณท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ลกูค้าในต่างจังหวดัสามารถเข้าถึงบริการและเป็นช่องทางการติดต่อกบับริษัท 

ได้สะดวก ซึง่เป็นกลยทุธ์ท่ีแตกตา่งจากกลุม่ลกูค้าในกรุงเทพมหานคร จึงท าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ

สงูกวา่บริษัทอื่นในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั 

กรรมการ (นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร) : 2) แนวโน้มก าไรของบริษัทอยู่ในทิศทางบวก เน่ืองจากยอดขาย

ปัจจุบันอยู่ในระดบัท่ีดี และการจัดเก็บหนีข้องบริษัทยังสามารถควบคุมได้อยู่ 3) หลกัเกณฑ์ของธนาคาร 

แห่งประเทศไทยดงักล่าวเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่มากกว่า บริษัทประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วน

บคุคลมา 25 ปีแล้ว มีฐานลกูค้าท่ีแข็งแรง อีกทัง้ลกูค้ารายใหม่มกัจะเลือกผู้ประกอบธุรกิจท่ีเป็นท่ีรู้จกัในตลาด 

บริษัทจงึไมไ่ด้รับผลกระทบมากนกั อตัราการเติบโตของลกูค้าใหมข่องบริษัทยงัเป็นไปทิศทางท่ีดี 

ผู้ถือหุ้น (นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร) : 1) บริษัทมีวิธีการควบคุมต้นทุนทางการเงินในปีถัดไปอย่างไร  

2) เพราะเหตใุดบริษัทจงึมีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท เอซีเอส เทรดดิง้ เวียดนาม จ ากดั เพียงร้อยละ 20 

ผู้บริหารฝ่ายการเงินและบริหารจัดการและวางแผนการลงทุนของบริษัทในเครือต่างประเทศ 

(นายคาซุมาสะ โอชมิะ) : 1) บริษัทเน้นการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาทและการขอสินเช่ือเงินกู้ ระยะยาว 3-5 

ปีจากสถาบันการเงิน บริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้และสามารถรักษา

ต้นทนุทางการเงินให้อยู่ในระดบัต ่าได้  
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กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : 2) ประเทศเวียดนามเป็นประเทศแรกท่ีบริษัทมีการลงทุนในต่างประเทศ

ร่วมกบักลุม่อิออนประเทศญ่ีปุ่ น เน่ืองจากประเทศเวียดนามเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพทางเศรษฐกิจ บริษัทอาจ

พิจารณาเพ่ิมสดัสว่นการถือหุ้นในอนาคต 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว รับทราบรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ตามท่ีประธานในท่ีประชมุเสนอ 

2. อนุมัตงิบการเงนิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ ผู้สอบบัญชี

ได้ตรวจสอบแล้ว 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จดัท างบการเงิน

ของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ท่ีผ่านการตรวจสอบ 

จากผู้สอบบญัชีแล้ว เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบการเงนิเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม 

สินทรัพย์รวม  78,178.05  80,771.40 

หนีส้ินรวม  63,000.42  64,949.60 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  15,177.64  15,736.63 

มูลค่าหุ้นท่ีเรียกช าระแล้ว  250.00  250.00 

รายได้รวม  17,662.14  18,662.97 

ก าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)  2,733.92  2,966.33 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม  
(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 

 2,748.15  2,920.11 

ประธานในท่ีประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สุด

วนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ท่ีผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินประจ าปี 

2560/2561 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุได้ซกัถาม และกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี  ้  
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ผู้ถือหุ้น (นายอณิวัฏ ลีอ้ริยะกุล) : 1) อ้างถึงงบการเงิน 2560/2561 หน้า 10 เพราะเหตใุดก าไรจากการขาย

ลกูหนีท่ี้ตดัจ าหน่ายแล้วในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ลดลงจากรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ประมาณร้อยละ 51 2) บริษัทมีนโยบายการขาย

ลกูหนีท่ี้ตดัจ าหน่ายแล้วอย่างไร  

กรรมการ (นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์) : 1) ก าไรจากการขายลูกหนีท่ี้ตดัจ าหน่ายแล้วลดลงเน่ืองจาก

ลกูหนีท่ี้ขายไปบางสว่นเป็นลกูหนีท่ี้ตดัจ าหน่ายแล้วในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2559 ระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วนัท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และ 

รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ไม่ใช่ลกูหนีท่ี้ตดัจ าหน่ายในรอบระยะเวลา

บัญชีประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 2) บริษัทจะคดัเลือกลูกหนีท่ี้ได้ติดตามทวงถามแล้ว 

แต่ไม่สามารถจัดเก็บหนีไ้ด้ และบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าหากติดตามทวงถามหนีต้่อไปรายได้ไม่คุ้ มกับ

คา่ใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ 

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : 1) มลูค่าตามบัญชีต่อหุ้นเฉพาะท่ีเป็นก าไรสะสมมีมูลค่าเท่าใด  

2) อ้างถึงงบการเงิน 2560/2561 หน้า 80 เพราะเหตุใดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจึงเพ่ิมขึน้ 

เมื่อเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 3) ก าไรจากการขาย

ลูกหนีท่ี้ตดัจ าหน่ายแล้วมาจากการขายลูกหนีท่ี้มียอดค้างช าระเท่าใด เป็นลูกหนีท่ี้ตดัจ าหน่ายแล้วในปีใด  

และบริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัการบริหารจดัการลกูหนีท่ี้ตดัจ าหน่ายแล้วอย่างไร 

กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกือ้ศิริกุล) : 1) มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้นเฉพาะท่ีเป็นก าไรสะสมมีมลูค่า 56 บาท 

โดยประมาณ 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : 2) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไม่ได้เพ่ิมขึน้มาก ตวัเลขท่ีสูงขึน้  

ท่ีแสดงในงบการเงินเกิดจากการตัง้ส ารองเกินทางบัญชีจากรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 28 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นเร่ืองทางบญัชี 

กรรมการ (นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์) : 3) ก าไรจากการขายลกูหนีท่ี้ตดัจ าหน่ายแล้วมาจากการขาย

ลกูหนีท่ี้มียอดค้างช าระประมาณ 2,610 ล้านบาท ซึ่งเป็นลกูหนีท่ี้ได้ตดัจ าหน่ายแล้วในรอบระยะเวลาบัญชี

ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ระยะเวลาบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถงึวนัท่ี 29 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 บริษัทมีนโยบาย

ให้บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด ซึง่เป็นบริษัทลกู ศกึษาธุรกิจรับซือ้ลกูหนีท่ี้ตดัจ าหน่ายแล้ว

มาบริหารจดัการ 
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ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร โคธีรานุรักษ์) : 1) อ้างถึงงบการเงิน 2560/2561 หน้า 98 ข้อ 38.2 บริษัทได้รับช าระ

เงินจากผู้ซือ้ลกูหนีส้ินเช่ือภายใต้สญัญาสินเช่ือและสญัญาบตัรเครดิตท่ีได้ตดัจ าหน่ายเป็นหนีส้ญูแล้วหรือไม ่

2) การตัดหนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสามารถน าไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้เท่าไร 3) อ้างถึง 

งบการเงิน 2560/2561 หน้า 87 ค่าใช้จ่ายท่ีได้ช าระให้แก่บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) 

จ ากดั ตามสญัญาซือ้ขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือค่าใช้จ่ายอะไร 4) บริษัทได้เตรียมความพร้อมส าหรับการ

บงัคบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (IFRS9) อย่างไร 

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี (นายสาโรช พูลเกิด) : 1) บริษัทได้รับช าระเงินจากผู้ซือ้ลกูหนีส้ินเช่ือ

ภายใต้สญัญาสินเช่ือและสญัญาบตัรเครดิตท่ีได้ตดัจ าหน่ายเป็นหนีส้ญูตามเง่ือนไขและระยะเวลาของสญัญา

ซือ้ขายสินทรัพย์ครบถ้วนแล้ว 2) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  

บริษัทสามารถน าหนีท่ี้ได้ตดัจ าหน่ายเป็นหนีสู้ญแล้วมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้จ านวน 4,473 ล้านบาท  

3) ค่าใช้จ่ายท่ีบริษัทได้ช าระให้แก่บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จ ากัด เป็นการช าระ 

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าบริการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามสญัญาท่ีคู่สญัญา

ได้ตกลงกนั 4) ปัจจบุนัคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชียงัไมม่ีข้อสรุปท่ีชดัเจนเก่ียวกบัวนัท่ีจะมีผลใช้บงัคบัของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 (IFRS9) อย่างไรก็ดี บริษัทได้เตรียมความพร้อมและประเมิน 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ หากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (IFRS9) มีผลใช้บงัคบั บริษัทมีทุนส ารอง

เพียงพอตอ่การปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักลา่ว 

ผู้ถือหุ้น (นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล) : 1) เพราะเหตใุดลกูหนีต้ามสญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จึงลดลงเหลือ 66.22 ล้านบาท  

เมื่อเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีก่อนซึง่มีจ านวนถึง 741.88 ล้านบาท 2) รายการขาดทุนจากการด้อย

คา่ของเงินลงทนุเกิดขึน้จากอะไร 

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี (นายสาโรช พูลเกดิ) : 1) เน่ืองจากบริษัทพึ่งพาเงินกู้ ยืมจากต่างประเทศ

ลดลง 2) รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนเกิดจากการตัง้ส ารองค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุนใน

บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเตม็ส์ (ฟิลิปปินส์) จ ากดั 

จงึเสนอท่ีประชมุเพ่ือลงมติอนมุตัิ 
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มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ท่ีผู้ สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วตามท่ีประธานในท่ี

ประชมุเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 213,674,839 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

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

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

ประธานในท่ีประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2561 บริษัทมีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ภายหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 แล้ว  

จ านวน 2,966,332,328.50 บาท 
หน่วย : บาทตอ่หุ้น 

ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควรให้ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับ 

การด าเนินงานคร่ึงปีหลงัของรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ในอตัราหุ้นละ 

2.25 บาท ซึ่งรวมเงินปันผลพิเศษ จ านวน 0.25 บาทต่อหุ้ น เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 25 ปี 

ของบริษัท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดงันัน้ จ านวนเงินปันผลทัง้สิน้ท่ีจ่าย

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จะเท่ากับ 3.85 บาทต่อหุ้ น 

ซึ่งคิดเป็นอตัราร้อยละ 32.45 ของก าไรสุทธิอนัสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีจะจ่าย 

เงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวม หลงัหกัเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภท  

ท่ีกฎหมายและบริษัทได้ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด 

และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร 

ระยะเวลาบัญชี 
เงนิปันผล 

ระหว่างกาล ส่วนสุดท้าย 
พเิศษ 

(ในวาระครบรอบ 25 ปี) 
เงนิปันผลรวม 

รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุด 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

1.60 2.00 0.25 3.85 

รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิ น้สุด 
วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  

1.60 1.85 - 3.45 
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ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามแตอ่ย่างใด 

จงึเสนอท่ีประชมุเพ่ือรับทราบและเพ่ือลงมติอนมุตัิ 

มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลและมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นตามรายละเอียดท่ีประธานในท่ีประชุมเสนอ 

ทกุประการ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 213,674,839 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

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

4.  แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่  28 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ตามท่ีประธานในท่ีประชุมร้องขอ เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120  

แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 36 การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

และการก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี ดังนัน้  

ประธานในท่ีประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีส าหรับระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี  

28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ดงันี ้

1. นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5035 

2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4301 

3. นายยงยทุธ เลิศสรุพิบลู  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6770 

ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็ นผู้ สอบบัญชี 

ของบริษัทส าหรับระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง 

เป็นผู้ ท าการตรวจสอบ ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือช่ือในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงาน  

การสอบบญัชี และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้ประธานในท่ีประชมุได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีส าหรับระยะเวลา

บัญชีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีจ านวน 5,550,000 บาท พร้อมทัง้

คา่ใช้จ่ายท่ีอาจถกูเรียกเก็บเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั เป็นจ านวนไมเ่กิน 300,000 บาท 
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ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุได้ซกัถามและผู้บริหารของบริษัทได้ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี  ้

ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร โคธีรานุรักษ์) : บริษัทย่อยในต่างประเทศใช้ผู้สอบบญัชีเดียวกันกับบริษัทหรือไม่ 

และคา่สอบบญัชีมีจ านวนเท่าใด 

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี (นายสาโรช พูลเกดิ) : บริษัทย่อยในตา่งประเทศไม่ได้ใช้ผู้สอบบญัชีจาก

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั แต่ใช้ผู้สอบบญัชีจากบริษัทท่ีเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของ

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัสุ จ ากัดท่ีตัง้อยู่ในประเทศนัน้ ๆ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศรวมกัน

แล้วประมาณล้านกวา่บาท 

จงึเสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาลงมติอนมุตัิ 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีพร้อมทัง้ก าหนด  

คา่สอบบญัชีและคา่ใช้จ่ายอ่ืนตามท่ีประธานในท่ีประชมุเสนอทกุประการ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 211,794,839 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.12 

ไมเ่ห็นด้วย 1,880,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.88 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 

5. อนุมัตกิารแก้ไขข้อ 24, 25 และ 31 ของข้อบังคับของบริษัท 

ประธานในท่ีประชุมแถลงต่อท่ีประชุมว่าตามท่ีได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557  

เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เพ่ือรับรองการประชุมคณะกรรมการ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 เพ่ือลดเง่ือนไขการใช้

สิทธิของผู้ ถือหุ้นในการร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นและก าหนดผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ  

จดัประชมุ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 

ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ข้อ 24 และ 25 ในหมวดท่ี 5 (คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ) และข้อ 31 ใน

หมวดท่ี 6 (การประชมุผู้ ถือหุ้น) ตามท่ีปรากฏด้านลา่งนี ้
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ก่อนแก้ไขข้อบงัคบั หลงัแก้ไขข้อบงัคบั 
ข้อ 24. ในการประชมุคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการ
มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้
ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี
ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ในกรณีท่ีมีรอง
ประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานท่ีประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนัน้ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการหนึง่ 
(1) คนเป็นประธานท่ีประชมุ 

การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือ
เสียงข้างมาก กรรมการหนึ่ง (1) คนมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง
ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่มีส่วนได้เสียใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่ (1) เพ่ือเป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 24. ในการประชมุคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการ
มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้
ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี
ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ในกรณีท่ีมีรอง
ประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานท่ีประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนัน้ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการหนึง่ 
(1) คนเป็นประธานท่ีประชมุ 

ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะ
ก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศ 
ท่ีเก่ียวข้อง 

การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือ
เสียงข้างมาก กรรมการหนึ่ง (1) คนมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง
ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่มีส่วนได้เสียใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่ (1) เพ่ือเป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนถึง
วันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนท่ีจะต้อง
รักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ซึ่งต้องแจ้งนัด
ประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านัน้
ก็ได้ 

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนถึง
วันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนท่ีจะต้อง
รักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ซึ่งต้องแจ้งนัด
ประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านัน้
ก็ได้ 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการก าหนดให้จดัการประชุม
ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ การเรียกประชมุคณะกรรมการ 
ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่ง
หนงัสือนดัประชมุโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 
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ก่อนแก้ไขข้อบงัคบั หลงัแก้ไขข้อบงัคบั 
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
สามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้ นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวไว้แล้วนี ้
จะเรียกว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสามัญ โดยคณะ 
กรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  

ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า 
(1/5) ของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้รวมทัง้หมด หรือ
จ านวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้ น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดสามารถเข้าช่ือกนัท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีประชุมผู้ ถือหุ้ นภายในหนึ่ง (1) เดือน  
นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักล่าว 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
สามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวไว้แล้วนี ้
จะเรียกว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสามัญ โดยคณะ 
กรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใด 
ก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายในสี่สิบห้า (45) วนั นับแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจาก
ผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง
เข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้น
ตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบ
ห้า (45) วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรค
สาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

หากปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นการเรียก
ประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนด
ไว้ในข้อ 33 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกนัรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมใน
ครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
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ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามแตอ่ย่างใด 

จงึเสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาลงมติอนมุตัิ 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อ 24, 25 และ 31  

ของข้อบงัคบัของบริษัทตามท่ีประธานในท่ีประชมุเสนอทกุประการ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 213,674,858 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

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

6. เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่งตัง้กรรมการใหม่ และลดจ านวน

กรรมการ 

ประธานในท่ีประชุมแถลงต่อท่ีประชุมว่าตามข้อบังคบัของบริษัทได้ก าหนดให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสาม  
พ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีทุกครัง้ ซึ่งในการประชุมครัง้นี ้มีกรรมการ 
ท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ดงันี ้ 

1. นางสาวกณัณิกา เกือ้ศิริกลุ กรรมการ 
2. นางจิราพร คงเจริญวานิช กรรมการ 
3. นายเดช บลุสขุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายเคนจิ ฮะยะชิ กรรมการอิสระ 

นางจิราพร คงเจริญวานิช ไม่ประสงค์จะกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกต่อไปเน่ืองจากติดภารกิจ 
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้มีการแต่งตัง้นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์ และดร . มงคล เหล่าวรพงศ์ 
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท 

ดังนัน้ บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเลือกตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ ง 
ตามวาระ และเสนอช่ือแตง่ตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ ได้แก่ 

1. นางสาวกณัณิกา เกือ้ศิริกลุ 
2. นายเคนจิ ฮะยะชิ 
3. นางสาวสริุพร ธรรมวาทิตย์ 
4. ดร. มงคล เหลา่วรพงศ์ 

นอกจากนี ้ประธานในท่ีประชุมเสนอให้ท่ีประชุมอนุมตัิการลดจ านวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 14 ท่าน  
เป็น 13 ท่าน 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามแตอ่ย่างใด 

จงึเสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาลงมติ 
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มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมตัิการเลือกตัง้นางสาวกัณณิกา เกือ้ศิริกุล 

และนายเคนจิ ฮะยะชิ ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

และการแตง่ตัง้นางสาวสริุพร ธรรมวาทิตย์ และดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ

ของบริษัท และอนมุตัิการลดจ านวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 14 ท่าน เป็น 13 ท่าน ตามท่ีประธาน

ในท่ีประชมุเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

การเลือกตัง้และการแต่งตัง้กรรมการ 

 1. นางสาวกณัณิกา เกือ้ศิริกลุ  เห็นด้วย 211,798,858 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.12 

 ไมเ่ห็นด้วย 1,876,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.88 

 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 2. นายเคนจิ ฮะยะชิ เห็นด้วย 213,674,858 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 3. นางสาวสริุพร ธรรมวาทิตย์ เห็นด้วย 211,798,858 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.12 

 ไมเ่ห็นด้วย 1,876,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.88 

 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 4. ดร. มงคล เหลา่วรพงศ์ เห็นด้วย 211,793,858 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.12 

 ไมเ่ห็นด้วย 1,881,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.88 

 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 การลดจ านวนกรรมการ เห็นด้วย 211,797,858 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.12 

 ไมเ่ห็นด้วย 1,872,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.88 

 งดออกเสียง 4,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่  28 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2562 

ประธานในท่ีประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนไมเ่กิน 25,000,000 บาท 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามแตอ่ย่างใด 

จงึเสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาลงมติอนมุตัิ 

มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 213,674,758 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

8. อนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

เพ่ือระดมเงินทุนระยะยาวและเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งเงินทุนของบริษัทส าหรับ เงินทุนหมุนเวียน  
และ/หรือ เงินทุนส ารอง และ/หรือ รีไฟแนนซ์ของบริษัท ประธานในท่ีประชุมเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิ 
การออกและเสนอขายหุ้นกู้  ตามรายละเอียดท่ีปรากฏด้านลา่งนี ้

ประเภท : หุ้ นกู้ 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 : ไม่ เ กิน  10,000 ล้ านบาท  ห รือสกุล เ งินอื่น ในจ านวน ท่ี เ ทียบ เท่ า  ทั ง้ นี ้ 
ในกรณีท่ีออกหุ้นกู้ เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ให้ค านวณเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีออกหุ้นกู้ 

อาย ุ : ไมเ่กิน 10 ปีนบัแตว่นัท่ีออกหุ้นกู้ 
วิธีการเสนอขาย : เสนอขายคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ 

ในลักษณะหมุนเวียนให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
และ/หรือผู้ ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราว
เดียวกนัหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีผล
ใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัตลาดตราสารหนี ้ณ เวลาท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ เก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ตามท่ีจ าเป็นและสมควร  
เพ่ือการปฏิบตัิตามกฎหมาย รวมทัง้การจดทะเบียนหุ้นกู้ ในตลาดรองตราสารหนี ้การขออนญุาตจากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง การแต่งตัง้ท่ีปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  การลงนามสัญญา  
และสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสาร และสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นในการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้   

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามแตอ่ย่างใด 

จงึเสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาลงมติอนมุตัิ 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 213,674,858 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

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

9. เร่ืองอื่น ๆ 

ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามค าถาม 

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถงึงบการเงิน 2560/2561 หน้า 84 เพราะเหตใุดรายการระหว่าง

กิจการที่เก่ียวข้องกนั จงึระบวุา่บริษัท อิออน อินชวัรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นเจ้าหนีก้ารค้า 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด ให้บริการ 

เป็นนายหน้าประกันภัยแก่บริษัท ดังนัน้ หากบริษัทตกลงเอาประกันภัยแต่ยังมิได้ช าระค่าเบีย้ประกันภัย 

จะมีการบนัทกึบญัชีเป็นเจ้าหนีก้ารค้า ซึง่เป็นรายการปกติทางการค้า 

ผู้ถือหุ้น (นายปฏิการ กนกศิริมา) : 1) บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด มีแผนทางธุรกิจ  

ในอีก 3 ปีข้างหน้าอย่างไร 2) หากธุรกิจของบริษัทในประเทศพม่าและประเทศลาวเจริญเติบโตมาก  

บริษัทหรือบริษัทแม่จะมีนโยบายลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศในอนาคตหรือไ ม ่ 

3) เน่ืองจากปัจจุบันอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น (D/E ratio) ของบริษัทอยู่ในระดับต ่า บริษัทจะ

สามารถจ่ายเงินปันผลเพ่ิมขึน้ได้หรือไม่ 

กรรมการ (นางสาวสุริพร ธรรมวาทติย์) : 1) บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด มีแผนทาง

ธุรกิจในการขยายกลุ่มลูกค้าเพ่ิมขึน้ เพ่ือด าเนินธุรกิจรับซือ้และบริหารหนีด้้อยคุณภาพ และพัฒนาระบบ

บริหารจดัเก็บหนีใ้ห้มีประสิทธิภาพมากขึน้รวมถงึลดต้นทนุทางด้านแรงงาน  
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กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : 2) ในอนาคตบริษัทอาจจะพิจารณาลดสดัส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย 

ในตา่งประเทศ ตอ่เมื่อพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยต้องมีการขยายธุรกิจหรือบริการอื่นอนัจะส่งผลให้บริษัท

แข็งแรงขึน้ รวมถงึได้รับองค์ความรู้ตา่ง ๆ กลบัมาท่ีบริษัท อย่างไรก็ดี การลดสดัสว่นการลงทนุจะไมต่ ่ากวา่ร้อย

ละ 50 ของทนุจดทะเบียนในบริษัทย่อยนัน้ ๆ 3) การจ่ายเงินปันผลจ านวนมากจะท าให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลง 

อนัจะท าให้อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E ratio) สงูขึน้ซึง่จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการ

กู้ ยืมเงินของบริษัท ปัจจุบันอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น (D/E ratio) อยู่ในระดับท่ีบริษัทก าหนด

แนวทางไว้ อย่างไรก็ดี หากเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (IFRS9) มีผลบงัคบัใช้ บริษัทต้อง

ตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจากก าไรสะสม โดยผลของการตัง้ส ารองดงักล่าวจะท าให้อัตราส่วนหนีส้ิน 

ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E ratio) ของบริษัทสงูขึน้ ดงันัน้ บริษัทจึงจ าเป็นต้องรักษาอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของ 

ผู้ ถือหุ้น (D/E ratio) ไว้เพ่ือไมใ่ห้มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้น (นายนิพันธ์ จิตตวรวานิช) : 1) บริษัทมีนโยบายหรือกลยุทธ์ในการขยายฐานลกูค้าหรือเพ่ิมส่วน

แบ่งทางการตลาดในธุรกิจบัตรเครดิตอย่างไร 2) ในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษัทหรือไม ่

กรรมการ (นายนันทวัฒน์ โชตวิิจติร) : 1) บริษัทมีกลยทุธ์ในการขยายฐานลกูค้าบตัรเครดิตไปยงักลุ่มลกูค้า

ท่ีมีรายได้สูงขึน้ โดยบริษัทได้ออกบัตรเครดิตใหม่ คือ บตัรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลสั เวิลด์ มาสเตอร์

การ์ด ซึง่ผู้ ถือบตัรดงักลา่วเป็นผู้มีรายได้ขัน้ต ่า 70,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี ้บริษัทจดัให้มีรายการส่งเสริม

การขายและสิทธิประโยชน์ตา่ง ๆ แก่ผู้ ถือบตัร 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : 2) บริษัทมีกลยุทธ์สะสมก าไรสะสมและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน

อัตราท่ีสม ่าเสมอทุก ๆ ปี เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น แต่การเพ่ิมทุนอาจก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ ถือหุ้ น ดังนัน้  

บริษัทอาจพิจารณาเพ่ิมทนุหากมีความจ าเป็นอย่างย่ิงเพ่ือไมใ่ห้กระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น  

ผู้ถือหุ้น (นายนิพันธ์ จิตตวรวานิช) : โอกาสทางธุรกิจและภาพธุรกิจของบริษัทในเครือและย่อยใน

ตา่งประเทศแตล่ะแห่งเป็นอย่างไรบ้าง 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จ ากัด  (นายยูโระ คิซากะ) :  

ประเทศเมียนมาร์มีอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ท่ีมากกว่าร้อยละ 6 ซึ่งถือเป็นโอกาส 

ในการขยายฐานลกูค้า บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จ ากดั ได้เร่ิมให้บริการสินเช่ือแบบผ่อนช าระ

ในย่างกุ้ งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 และได้เร่ิมให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคล รวมทัง้เปิดสาขาท่ีเมืองมัณฑะเลย์  

ซึง่เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของประเทศเมียนมาร์ บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จ ากดั 

มีก าไรจากการประกอบธุรกิจท่ีเมืองมัณฑะเลย์มาแล้ว 6 เดือน และสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ทัง้หมดแล้ว  

และในขณะนีบ้ริษัท ออิอน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จ ากดั อยู่ในช่วงการขยายตวัทางธุรกิจ  
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กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จ ากัด (นายคุนิโอะ คะวะมุระ) : ประเทศลาว 

มีประชากรประมาณ 7 ล้านคน ซึง่อายมุธัยฐานของประชากรอยู่ท่ีประมาณ 24 ปี และเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพ

ในการเติบโต ซึง่เป็นโอกาสของบริษัท อิออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จ ากดั ในการขยายตลาดมากขึน้ ธุรกิจหลกัของ

บริษัท อิออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จ ากดั คือ การให้สินเช่ือเช่าซือ้ในสินค้าประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โทรศพัท์มือถือ 

และรถจักรยานยนต์ ปัจจุบันบริษัท อิออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จ ากัด มียอดขายประมาณ 300 ล้านบาท  

และรายได้ 70 ล้านบาท โดยเร่ิมมีก าไรตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 และมุง่มัน่ท่ีจะท าก าไรตอ่ไป  

กรรมการผู้จัดการ AEON Specialized Bank (Cambodia) Public Company Limited (นายทาเคโตะ 

อันโดะ) : ประเทศกมัพูชามีอตัราผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เติบโตมาก ประกอบกบั AEON Mall 

ได้เปิดสาขาท่ี 2 ท่ีเมืองพนมเปญ จึงเป็นโอกาสท่ี AEON Specialized Bank (Cambodia) Public Company 

Limited จะขยายธุรกิจต่อไป ปัจจุบนั AEON Specialized Bank (Cambodia) Public Company Limited 

ให้บริการบัตรเครดิต สินเช่ือเช่าซือ้ และสินเช่ือส่วนบุคคล โดยมีจ านวนการออกบัตรเครดิตเป็นอันดับ 1  

ของประเทศกัมพูชา นอกจากนี ้ตัง้แต่เดือนเมษายนปีนี ้AEON Specialized Bank (Cambodia) Public 

Company Limited ได้เร่ิมธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-money) การให้บริการผ่านแอปพลิเคชนับนสมาร์ทโฟน 

ท่ีมรีะบบการช าระเงินด้วย QR Code  

กรรมการบริษัท เอซีเอส เทรดดิง้ เวียดนาม จ ากัด (นายอิซุมิ ฟุรุกุวะ) : ประเทศเวียดนามมีอตัรา

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เติบโตอย่างสม ่าเสมอต่อเน่ือง ในปีท่ีผ่านมาบริษัท เอซีเอส เทรดดิง้ 

เวียดนาม จ ากัด ได้ให้ความส าคัญในธุรกิจกิจสินเช่ือเช่าซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึ่งมียอดขายร้อยละ 156  

เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ในปีนีบ้ริษัท เอซีเอส เทรดดิง้ เวียดนาม จ ากดั เร่ิมให้บริการสินเช่ือเพ่ือเคร่ืองมือทาง

การเกษตรโดยร่วมมือกับบริษัทพันธมิตร คือ บริษัทคูโบต้า ซึ่ งเป็นบริษัทใหญ่ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้แต่เร่ิม

ประกอบธุรกิจเราคาดการณ์ว่ายอดขายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 473 และรายได้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 882 ส าหรับบริการ

สินเช่ือเพ่ือเคร่ืองมือทางการเกษตร เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา และเรามุง่มัน่ท่ีจะพฒันาธุรกิจให้ดีย่ิงขึน้ 

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : ปัจจบุนับริษัทท่ีเป็นคูแ่ข่งทางธุรกิจที่ส าคญัของบริษัทมีบริษัทใดบ้าง  

กรรมการ (นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร) : บริษัทท่ีเป็นคู่แข่งทางธุรกิจท่ีส าคญัซึ่งให้บริการสินเช่ือครบวงจร

รูปแบบเดียวกบับริษัท คือ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ซึง่ประกอบธุรกิจโดยบริษัท อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ ากดั  
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นเสนอเร่ืองอื่นใดเพ่ิมเติม ประธานในท่ีประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นท่ีมาร่วมประชุมและ  

ปิดการประชมุเมื่อเวลา 12.36 น. 

 

 ลงช่ือ ______________________________ 

 ฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ 
 ประธานกรรมการ 


