


 

2. พิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดําเนินงาน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554  

บริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชส้ิีนสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งไดแนบมานี ้

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและรับทราบรายงาน

ประจําปและรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด

วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554  

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ  พ.ศ. 
2554 ที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว 

เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 112 แหงพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษทัจึงไดจัดทํา

งบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ที่ผานการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว เพื่อเสนอใหที่ประชุมสามญัผูถือหุนอนุมตัิ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถอืหุนพิจารณาอนมุัติงบการเงินที่เสนอ

โดยคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งไดแนบมานี ้

4. พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรไว
เปนทุนสํารองและการจายเงินปนผลสวนที่เหลือสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 

บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ ดังนั้น การจาย      

เงินปนผลสวนที่เหลือสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 จึงเปนไปตาม

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผาน

มาไดดังนี้  

  
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554
เงินปนผล
ระหวางกาล 

เงินปนผล (บาท) 1.05 1.05 

เงินปนผล  
สวนที่เหลือ 

เงินปนผล (บาท) 1.05 1.05 

เงินปนผล (บาท) 2.10 2.10 
จํานวนรวม อัตราการจาย 

เงินปนผล (%) 53.34% 54.74% 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถอืหุนรับทราบการจายเงินปนผลระหวาง

กาล นอกจากนี้ ตามผลการดําเนินงานของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2554 ปรากฏวา

บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 959,012,709 บาท จึงเห็นสมควรใหที่ประชมุผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ

จัดสรรทุนสํารองสําหรับการขยายกิจการของบริษัทเปนจํานวน 400,000,000 บาท และจายเงินปนผล 



 

ใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตราหุนละ 1.05 บาท ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 จํานวนเงินปนผล

ทั้งสิ้นที่จายสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 จะเทากับ 2.10 บาทตอหุน คิด

เปนอัตรารอยละ 54.74 ของกาํไรสุทธิ โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในสมุดทะเบียน

หุนในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และรวบรวมรายชื่อผูถือหุนโดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอน

หุนตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในวันที่ 12 

พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

5. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระและ
แตงตั้งกรรมการใหม 

 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทขอ 16 

กรรมการจํานวนหนึ่งในสามตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป และ

ในการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2554 นี้ มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 

ทาน ดังนี้ 

1. นายคาซูฮิเดะ คามิตานิ  ประธานกรรมการ 

2. นางสุพร วัธนเวคิน  กรรมการ 

3. นายชัชวาลย เจียรวนนท กรรมการ 

4. นายนพพันธป เมืองโคตร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเลือกตั้งใหเปนกรรมการแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระมี

รายชื่อตามที่ปรากฏดานลางนี้   

1. นายคาซูฮิเดะ คามิตานิ ประธานกรรมการ 

2. นางสุพร วัธนเวคิน กรรมการ  

3.  นายชัชวาลย เจียรวนนท กรรมการ 

4. นายนพพันธป เมืองโคตร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหมีการแตงตั้ง นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ เขาดํารงตําแหนง

กรรมการของบริษัท ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพือ่การเลือกตั้งและการแตงตั้งใหเปน

กรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งไดแนบมานี ้

อนึ่ง ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึรายละเอียด

คาตอบแทนกรรมการรายบุคคล มีปรากฏในรายงานประจําปของบริษัท 

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง             

นายคาซูฮิเดะ คามิตานิ นางสุพร วัธนเวคิน นายชัชวาลย เจียรวนนท และนายนพพันธป เมืองโคตร 

กรรมการซึ่งออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และ

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งนายยาซูฮิโกะ คอนโดะ เขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท  

 



 

6. พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2554 ไดพิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทนกรรมการประจําปเพื่อให

มั่นใจวา อัตราคาตอบแทนกรรมการของบริษทัมีความเหมาะสมกับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของ

กรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 2/2554 เห็นสมควรเสนอใหผูถือหุนพจิารณาอนมุัติ

คาตอบแทนกรรมการสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 ในอัตราไมเกิน

จํานวน 13,000,000 บาท ซึ่งเปนอตัราเดียวกับปที่ผานมา 

  ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนด

คาตอบแทนของกรรมการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 ไมเกินจํานวน 

13,000,000 บาท 

7. พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555  

เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 120 แหงพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ

บริษัทขอ 36 การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีจะตองไดรับอนุมัติจากที่

ประชุมสามัญผูถือหุน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 2/2554 เห็นควรเสนอชื่อผูสอบบญัชีตามที่

ปรากฏดานลางนี้ ทั้งนี้ ประวัติผูสอบบญัชีและจํานวนเงินคาสอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแนบ 4 ซึ่งไดแนบมานี ้

1. นายนิติ จึงนิจนิรันดร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 

2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 

3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหที่ประชุมผู ถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้ ง          

นายนิติ จึงนิจนิรันดร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 และ/หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขทะเบียน 4301 แหง บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญช ีจาํกัด เปนผูสอบบัญชี

ของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 และกําหนดคาตอบแทน

ของผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชดีังกลาว เปนจาํนวนเงินไมเกิน 5,100,000 บาท พรอมทั้ง

คาใชจายอื่นๆ เปนจํานวนเงินไมเกิน 130,000 บาท ซึ่งเปนอัตราเดียวกับปที่ผานมา 

8. พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถาม)ี 

บริษัทจะทําการกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในสมุดทะเบียนหุน       

ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และรวบรวมรายชื่อผูถือหุนโดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนตามมาตรา 225 

แหงพระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 





เอกสารแนบ 1 
 

ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2553 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 

ของ 

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 

การประชมุไดจดัขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 10.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมแกรนด 

มิลเลนเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

ในการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2553 มกีรรมการบริษทัเขารวมประชมุจํานวน 9 ราย ดังตอไปน้ี 

1. นายมาซาโอะ มิซูโน  รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

2. นายมิตซูฮโิกะ ยาชิโร  กรรมการ 

3. นางสุพร วัธนเวคิน  กรรมการ 

4. นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล กรรมการ 

5. นางจิราพร คงเจริญวานิช กรรมการ 

6. นายซิเกโตะ นาซ ุ กรรมการ 

7. นายทาคาโทซิ อิเคนซิิ กรรมการ 

8. นายนพพันธป เมืองโคตร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. นายชุนอิจ ิโคบายาช ิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 นายมาซาโอะ มซิูโน รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม และ

ดําเนินการประชุมเปนภาษาองักฤษ และนางสุพร วัธนเวคิน กรรมการ ดําเนินการประชุมเปนภาษาไทย  

 ในการประชมุครั้งนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 59 ราย และโดยการมอบฉันทะจํานวน 54 

ราย รวมมีผูถือหุนเขารวมประชุมเปนจาํนวนทั้งสิ้น 113 ราย นับจํานวนหุนได 212,004,311 หุน หรือเทากับรอยละ 

84.80 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ชําระแลวจํานวน 250,000,000 หุน ครบเปนองคประชมุ ประธานฯ ไดกลาวเปดการ

ประชุมเพือ่ปรึกษากิจการ  

หลังจากที่ประธานฯ ไดกลาวเปดประชมุเรียบรอยแลว ในระหวางการประชุมไดมีผูถอืหุนมาเขารวมประชุม

ดวยตนเองเพิ่มเติมอีก 7 ราย ถือหุนจาํนวน 9,300 หุน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 5 ราย ถือหุนจํานวน 1,904  

หุน ดังนั้น มีผูถือหุนมาเขารวมประชมุดวยตนเอง จํานวน 66 ราย และโดยการมอบฉันทะ 59 ราย รวมเปนจํานวน

ทั้งสิ้น 125 ราย นับจํานวนหุนได 212,015,515 หุน หรือเทากับรอยละ 84.81 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ชําระแลว 

 ประธานฯ กลาวแนะนํากรรมการ กรรมการอิสระ ผูสอบบญัชีและที่ปรึกษากฎหมายใหแกผูถือหุนที่เขารวม

ประชุมทราบ หลังจากนั้นนางสาวสุพรรณี อศัวสุวรรณ เลขานุการบริษัท ไดชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงใหแกที่

ประชุมทราบ 

 



1. พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552  

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชมุพจิารณาอนมุตัิรายงานการประชมุสามญัผูถือหุนประจําป 2552 ซึ่งประชมุเมือ่

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552 รายละเอียดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชมุที่ไดสงใหกับผูถือหุนพรอม

กับหนังสือเชิญประชุมแลว 

ไมมีผูถือหุนซักถามแตอยางใด 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติจํานวน 212,006,411 เสียง  

ไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง  

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มมีติเปนเอกฉันทอนุมัติรายงานการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2552 

ตามที่ประธานฯ เสนอ   

2.  พิจารณารับทราบรายงานประจําป  และรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดําเนนิงาน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 

ประธานฯ ในนามของคณะกรรมการบริษัทไดรายงานใหที่ประชมุทราบถึงผลการดําเนินงานสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 และขอใหที่ประชุมพจิารณาและรับทราบรายงาน

ประจําปและผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชส้ิีนสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ของบริษัท

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปของบริษัท 

ภายหลังการรายงานผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553  

แลว ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกบัรายงานประจําปและผลการดําเนินงานสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ของบริษัท  

ผูถือหุนไดสงคําถามมายังบรษิัทกอนการประชุมและไดซักถามในระหวางการประชมุซึ่งกรรมการของบรษิัท

ไดตอบคําถามของผูถือหุนดังตอไปน้ี 

ผูถือหุน (นายวรพงศ ลดาวัลย ณ อยุธยา) : ขอทราบแนวโนมผลประกอบการในรอบระยะเวลาบญัชส้ิีนสุด

วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 และแนวทางในการแกปญหากําไรสุทธ ิเนื่องจากรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัที ่
20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 บริษัทมีกําไรสุทธลิดลงจากรอบระยะเวลาบญัชส้ิีนสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 

เปนจาํนวนประมาณ 208 ลานบาท 

กรรมการ (นายมาซาโอะ มซิูโน และ นางสุพร วัธนเวคิน) : บริษัทไดมีการปรบันโยบายการอนุมัตสิินเชื่อ  
ที่เขมงวดมากขึน้ทําใหยอดลูกหนี้การคาลดลงอยางตอเนือ่ง อยางไรก็ตาม หลังจากที่ไดมกีารปรับปรุงคณุภาพ 
สินทรัพยแลว ยอดลูกหนี้การคาปรับตวัดีขึน้และยอดรวมทั้งปอยูในระดบัเดียวกบัในรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด

วันที่ 20 กมุภาพันธ พ.ศ. 2552 



ในชวงวกิฤตทางเศรษฐกิจที่ผานมา การเขมงวดในการใหสินเชื่อมีผลกระทบตอผลประกอบการแตบริษัทยัง

สามารถควบคมุคาใชจายใหลดลงได 166 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทมีความเชือ่วาผลประกอบการในรอบ

ระยะเวลาบญัชส้ิีนสุดวันที่ 20 กมุภาพันธ พ.ศ. 2554 จะดีกวาปที่แลว ดังจะเห็นไดจากตวัเลขผลประกอบการ

ในชวงไตรมาสที่ 1 ของปนี ้ซึ่งจะประกาศในอาทิตยหนา 

ผูถือหุน (นายวรพงศ ลดาวัลย ณ อยุธยา) : อางถึงรายงานประจําป 2552/2553 หนา 2 ขอทราบแนวทางใน

การแกปญหาหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากในรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวันที่ 20 กมุภาพันธ พ.ศ. 2553 

บริษัทมีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนประมาณ 2,803 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนประมาณ 59  
ลานบาท 

กรรมการ (นายมาซาโอะ มซิูโน และ นางสุพร วัธนเวคนิ) : เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกจิตั้งแตชวงปลายป 

2551 บริษัทมนีโยบายที่เขมงวดมากในการสาํรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสญู และบริษัทตัดหนี้สูญเพิ่มขึ้นและ

ตั้งสํารองหนี้สูญไวสําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กมุภาพันธ พ.ศ. 2553 ดวย ซึ่งเปนผลใหอัตรา

สํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตอลูกหนี้การคา ณ ส้ินปบญัช ีลดลงจาก  2.72% เหลือ 2.56% 

ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตร)ี : อางถึงรายงานประจาํป 2552/2553 หนา 44 เกี่ยวกบั ISO/IEC 

27001:2005 มาตรฐานสากลดานการบริหารจัดการความมัน่คงปลอดภัยของขอมูลจากบรษิัท บูโร เวอริทัส 

เซอทฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด มีคาใชจายเทาไร 

กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล) : บริษัทตองจางบริษัทที่ปรึกษามาใหคําแนะนําเพื่อใหสามารถ

ปฏิบัติไดถูกตองและไดรับการรับรองมาตรฐานนี้ โดยคาใชจายเบื้องตนมีจาํนวนประมาณ 4 ลานบาท และ

เพื่อใหไดรับการรับรองมาตรฐานตอเนื่องทุกป บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด จะตอง

เขามาตรวจสอบการปฏบิัติงานของบริษัทวาเปนไปตามมาตรฐานหรือไม ซึ่งบริษัทจะตองเสียคาใชจายเปน

คาตรวจสอบเฉลี่ยปละประมาณ 200,000 บาท  

ที่ประชุมพิจารณาแลวรับทราบรายงานประจาํปและรายงานของคณะกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอทุก

ประการ 

3. พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ  พ.ศ. 
2553 ที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว  

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว โดยรายละเอียดของงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ปรากฏในรายงานประจําปของบริษัท 

ผูถือหุนที่เขารวมประชมุไดซักถามและกรรมการของบริษัทไดตอบคําถามของผูถือหุนดังตอไปน้ี 

ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี)  : อางถึงรายงานประจาํป 2552/2553 หนา 2 ที่ใชคําวา “จุดเดนใน

รอบปบัญช ี2552” ควรใชคําวา “ผลสรุปสถานะทางการเงิน” จะเหมาะสมกวา และอางถงึรายงานประจาํป  



2552/2553 หนา 14 โครงสรางรายไดของบริษัท อัตราการเติบโตของบริษทัลดลงอยางตอเนื่อง บริษัทมีแนว

ทางแกไขอยางไร 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : สําหรับหนา 2 ของรายงานประจําป 2552/2553 ทีใ่ชคําวา Highlights 

หมายถึงประเด็นสําคัญที่ผูถือหุนและคณะกรรมการบริหารควรตองพิจารณา จึงสรุปไวเพื่อใหงายตอการ

พิจารณา สําหรับหนา 14 เหตุการณทางการเมืองและวิกฤตแฮมเบอรเกอรมีผลกระทบตอบริษทัมาก 

เนื่องจากบริษทัผูผลิตในหลายๆ ธุรกิจปดกจิการลง และพนักงานของบริษัทเหลานี้มีจํานวนมากที่เปนลูกคา

ของบริษัท บริษัทจึงตองพิจารณาระงับการปลอยสินเชื่อดกีวาปลอยสินเชื่อไปแลวแตเรียกเก็บหนี้ไมได จึง

อาจเปนไปไดวาในชวงเวลาดงักลาวจะมีการชะลอการปลอยสินเชื่อ ซึ่งเปนผลทําใหยอดรายไดชะลอตัวลง

เชนกัน ดังนั้น บริษัทจึงติดตามเหตุการณตางๆ ที่เกดิขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งใชนโยบายที่

เขมงวดในการใหบริการสินเชื่อ เพื่อใหสามารถจัดเก็บหนี้ได และผลประกอบการโดยรวมออกมาด ี 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติจํานวน 212,011,511 เสียง  

ไมมีผูไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง  

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มมีติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลวตามทีป่ระธานฯ เสนอ  

4. พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุน
สํารองและการจายเงินปนผลสวนที่เหลือสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที ่ 20 กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2553 

ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชมุทราบวาในรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 บริษัทมี

กําไรสุทธิประมาณ 984,290,320 บาท กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรประมาณ 1,295,721,215 บาท โดยจะมี

การจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุน ดังนี้ ทุนสํารองสําหรับการขยายกิจการของบริษัทจํานวน 500,000,000 บาท 

จายเงินปนผลงวดสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 จาํนวน 

262,500,000 บาท และกาํไรสะสมที่ยังไมจัดสรรยกไปในรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัที่ 20 กมุภาพันธ  

พ.ศ. 2554 จํานวนประมาณ 533,221,215 บาท 

สําหรับผลการดําเนินงานในปบัญชี 2552 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอจายเงินปนผลสําหรับการ

ดําเนินงานครึ่งปหลังของปบญัชี 2552 ใหแกผูถือหุนในอตัรา 1.05 บาท ตอหุน โดยกําหนดจายในวันที่ 30 

มิถุนายน 2553 การจายเงินปนผลครั้งนี้ เปนการจายเพิม่จากการจายเงินปนผลระหวางกาลจาํนวน 1.05 บาท  

ตอหุน ซึ่งบรษิัทไดดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552  

ดังนั้น จํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2553 จะ   

เทากับ 2.10 บาท ตอหุน สงผลใหอัตราการจายเงินปนผลคิดเปนรอยละ 53.34 ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย  

การจายเงินปนผลของบริษัทที่กําหนดไววามากกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ 



ผูถือหุนไดสงคําถามมายังบรษิัทกอนการประชุมและไดซักถามในระหวางการประชมุซึ่งกรรมการของบรษิัท

ไดตอบคําถามของผูถือหุนดังตอไปน้ี 

ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย  สกลุศรีมนตร)ี  : บริษัทจดัสรรทุนสํารองสาํหรับการขยายกิจการทุกป ปนี้จาํนวน 

500,000,000 บาท เหตุใดจึงไมนํามาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน หรือมิเชนนั้นควรจะนําเงนิสวนนี้ไปเพิ่มทุนจด

ทะเบียน และมคีวามเปนไปไดหรือไมทีจ่ะนําเงินจํานวนนี้มาจายใหแกผูถอืหุน 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอัตราสวนหนี้สินตอทุน ซึ่งปจจุบันอยูที่

ประมาณ 5 – 6 เทา เพราะในการที่ธนาคารพาณิชยจะพจิารณาปลอยสินเชื่อใหแกบริษัทจะพจิารณา

อัตราสวนหนี้สินตอทุน หากอัตราสวนหนี้สินตอทุนสูงจะทําใหการเจรจาขอสินเชื่อจํานวนมากๆ หรือ 
ดอกเบี้ยในอัตราตํ่าทําไดยาก สวนเรื่องที่บริษัทจัดสรรเงินสํารองไวนั้น เนื่องจากบริษทัประกอบกจิการให

สินเชื่อ (Finance) เงินกําไรที่ไดมาถือเปนเงินทุนตัวหนึ่งของบริษัท การปลอยสินเชื่อใหแกลูกหนี้โดยใช 
เงินทุนตัวนี้เปนการนําเงินไปขยายกิจการเพื่อใหไดกําไรกลับมายังบริษัท ปจจุบันสวนของผูถือหุนมีจํานวน

ประมาณกวา 5,856 ลานบาท ในขณะที่ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีจํานวน 250 ลานบาท นับตั้งแตบริษัทได

เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจนถึงปจจบุัน บริษัทไมเคยเพิ่มทุนเลย บริษัทจึงตองพิจารณา 
วาการที่จายเงินกําไรใหแกผูถือหุนซึ่งสงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอทุนเพิ่มขึ้น ตลอดจนธนาคารพาณิชยอาจ

ขอใหบริษัทเพิม่ทุนซึ่งอาจเปนผลเสียตอผูถือหุนนั้นจะดีหรือไม บริษัทจึงพยายามจัดการใหเกิดการ 
หมุนเวียนเงินอยางมีประสิทธภิาพ บริษัทจะรับความเห็นเรื่องนี้ไวเพื่อพิจารณาตอไป 

ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี)  : ขอเสนอแนะใหจายเงินปนผลเปนหุน หรือหุนปนผล เพื่อใหทนุจด

ทะเบียนเพิ่มขึน้ เนื่องจากทุนจดทะเบยีนในปจจบุันซึ่งมีจาํนวน 250 ลานบาทนอยเกินไปเมื่อเทียบกบัขนาดของ

บริษัท 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : บริษัทจะรับไวพิจารณาตามความเหมาะสม 

ผูถือหุน (นายวรพงศ ลดาวัลย ณ อยุธยา) : เสนอขอใหบริษัทเปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงินปนผลใหแก 
ผูถือหุนจากเดมิไมนอยกวารอยละ 30 ของกาํไรสุทธิ เปนไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ 

กรรมการ (นายมาซาโอะ มซิูโน และ นางสุพร วัธนเวคนิ) : การคงไวซึง่นโยบายการจายเงินปนผลในอัตรา

ไมนอยกวารอยละ 30 ของกาํไรสุทธิเหมาะสมตอธุรกจิของบรษิัทและสอดคลองกบัอุตสาหกรรม 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติจํานวน 212,015,515 เสียง  

ไมมีผูไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง  

มต ิ ที่ประชมุพจิารณาแลว รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลและมมีติเปนเอกฉันทอนุมตัิการจัดสรร

กําไรสุทธิเปนทุนสํารองสาํหรับการขยายกจิการของบริษัท และการจายเงินปนผลสวนที่เหลือใหแกผู 

ถือหุนตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอทุกประการ  



5.  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระและ
กรรมการซึ่งลาออกจากตําแหนง 

ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทไดกาํหนดใหกรรมการจาํนวนหนึ่งในสามออก

จากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํปทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้  มีกรรมการที่

ตองออกจากตาํแหนงกรรมการตามวาระจํานวน 4 ทาน ดังนี้  

1. นายมาซาโอะ มิซูโน  รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

2. นายมิตซูฮิโกะ ยาชิโร กรรมการ 

3. นายซิเกโตะ นาซุ กรรมการ 

4. นายชุนอิจิ โคบายาชิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวาบุคคลดังกลาวเปนบุคคลที่มีความสามารถใน

การบริหารงานของบริษัทใหประสบความสําเร็จอยางตอเนื่อง ดังนั้น ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่

ประชุมแตงตั้งบุคคลดังกลาวเขาดํารงตาํแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  

 
อยางไรก็ตาม นายซิเกโตะ นาซุ ลาออกจากตําแหนงกรรมการ โดยมีผลนับแตวันที่จัดประชุมสามัญผูถือ 

หุนประจาํป 2553 ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมแตงตั้ง ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ เขาเปนกรรมการแทน  

นายซิเกโตะ นาซุ โดยดาํรงตาํแหนงกรรมการอิสระ 

 

นอกจากนี้ ประธานฯ แถลงตอที่ประชมุวา นายโยชิกิ โมริ และนายทาคาโทซิ อิเคนิซิ ประสงคที่จะลาออก

จากตําแหนง โดยมีผลนับแตวันที่จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2553 เชนกัน ประธานฯ จึงเห็นควร

เสนอใหมีการแตงตั้ง นายคาซูฮิเดะ คามิตานิ เขาเปนกรรมการแทนนายโยชิกิ โมริ 

 

ดังนั้น บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเลือกตั้งใหเปนกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ 

และกรรมการซึ่งลาออกจากตําแหนง ไดแก 

1. นายมาซาโอะ มิซูโน   

2. นายมิตซูฮิโกะ ยาชิโร  

3. นายชุนอิจิ โคบายาชิ 

4. นายคาซูฮิเดะ คามิตานิ 

5. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 

เนื่องจากการลาออกและการแตงตั้งกรรมการขางตน ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพจิารณาอนมุัติการลด

จํานวนกรรมการจากเดิม 13 ทาน เหลือ 12 ทาน 



ผูถือหุนที่เขารวมประชมุไดซักถามและกรรมการของบริษัทไดตอบคําถามของผูถือหุนดังตอไปน้ี 

ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)  : เพราะเหตุใดจึงลดจํานวนกรรมการจาก 13 ทานเหลือ 12 ทาน 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : กรรมการบางทานติดภารกิจ นอกจากนี้ เมื่อลดจํานวนกรรมการลง 

เหลือ 12 คนแลว จํานวนกรรมการอิสระของบริษัทจะสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระ

และกรรมการซึง่ลาออกจากตําแหนงทุกทานในคราวเดียวกัน ดังนี้ 

1. นายมาซาโอะ มซิูโน :  มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ  จํานวน     212,012,015   เสียง  

 ผูไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง 

 งดออกเสียง จํานวน                   500  เสียง 

 บัตรเสีย  จํานวน                3,000  เสียง 

2. นายมิตซูฮิโกะ ยาชิโร :  มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ  จํานวน     212,013,510   เสียง  

 ผูไมเห็นดวย จํานวน       1,500 เสียง 

 งดออกเสียง จํานวน                   500 เสียง 

 บัตรเสีย จํานวน                      5 เสียง 

3. นายชุนอิจ ิโคบายาช ิ:  มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ  จํานวน     212,013,515   เสียง  

 ผูไมเห็นดวย จํานวน       1,500 เสียง 

 งดออกเสียง จํานวน                   500 เสียง 

 บัตรเสีย  จํานวน                  0  เสียง 

4. นายคาซฮูิเดะ คามิตาน ิ: มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ  จํานวน     212,013,515   เสียง  

 ผูไมเห็นดวย จํานวน       1,500 เสียง 

 งดออกเสียง จํานวน                   500 เสียง 

 บัตรเสีย  จํานวน                  0  เสียง 

5. ดร.สุจริต คณูธนกุลวงศ : มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ  จํานวน     212,013,515   เสียง  

 ผูไมเห็นดวย จํานวน       1,500 เสียง 

 งดออกเสียง จํานวน                   500 เสียง 

 บัตรเสีย  จํานวน                  0  เสียง 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนเกี่ยวกับการลดจาํนวนกรรมการ โดยมีผูถอืหุนลงคะแนนเสียง

อนุมัติจํานวน 212,012,515 เสียง ไมมีผูไมเห็นดวย และมผูีงดออกเสียงจํานวน 3,000 เสียง 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งนายมาซาโอะ มิซูโน นายมิตซูฮิโกะ ยาชิโร          

นายชุนอิจ ิโคบายาช ินายคาซฮูิเดะ คามิตาน ิและดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ เปนกรรมการของบริษัท  



 รวมทั้งอนุมัติการลดจํานวนกรรมการจากเดิม 13 ทาน เหลือ 12 ทานตามที่ประธานฯ เสนอทุก

ประการ 

6. พิจารณาอนุมตัิคาตอบแทนกรรมการบริษัท 

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชมุพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 

20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 เปนจํานวนไมเกิน 13,000,000 บาท ซึ่งเปนอัตราเดียวกบัรอบระยะเวลาบัญช ี

ส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 

ไมมีผูถือหุนซักถามแตอยางใด 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติจํานวน 212,015,515 เสียง  

ไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว และดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถือ

หุนที่มาประชุม มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ  

7. พิจารณาอนุมตัิการแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2554 และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

ตามที่ประธานฯ รองขอ นางสาวสุพรรณี อศัวสุวรรณ เลขานุการบริษัท ไดแถลงตอที่ประชุมวาเพื่อใหเปนไป

ตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทขอ 36 การ

แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีจะตองไดรับอนุมัตจิากที่ประชุมผูถือหุนสามัญ

ประจําป ดังนั้น ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมพจิารณาแตงตั้งผูสอบบญัชีสําหรบัรอบระยะเวลาบัญชี

ส้ินสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2554 ดังนี้  

1. นายนิติ จึงนิจนิรันดร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 

2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 

3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301   

ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ี จาํกดั เปนผูสอบบญัชีของ

บริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 โดยใหผูสอบบญัชีคนใดคนหนึ่งเปน

ผูทําการตรวจสอบ ใหความเหน็ และ/หรือลงลายมือชื่อในการรับรอง งบการเงินของบริษัท รายงานการสอบ

บัญชี และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

นอกจากนี ้ ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพจิารณากําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับรอบ  

ระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่  20 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2554 เปนจํานวนเงินไม เกิน  5,100,000 บาท                     



พรอมทั้งคาใชจายอื่นๆ เปนจาํนวนเงินไมเกิน 130,000 บาท ซึ่งเปนอัตราเดียวกบัรอบระยะเวลาบัญชส้ิีนสุด

วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 

ไมมีผูถือหุนซักถามแตอยางใด 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติจํานวน 211,885,215 เสียง  

ไมมีผูไมเห็นดวย และมีผูงดออกเสียงจํานวน 130,300 เสียง  

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีดังกลาว พรอมท้ังกําหนดจํานวนเงิน

คาตอบแทนของผูสอบบัญชพีรอมท้ังคาใชจายอื่นตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ  

8. พิจารณาเรือ่งอื่นๆ 

 ประธานฯ ไดสอบถามตอทีป่ระชุมเพือ่ใหผูถือหุนไดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา และเปดโอกาสใหผูถือหุนได

ซักถาม 

ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)  : บริษัทถือหุนในจสัโก (บริษัท ออิอน (ไทยแลนด) จํากัด) กีเ่ปอรเซน็ต 

และจัสโกจะเพิม่สาขาหรือไม  

กรรมการ (นายมาซาโอะ มซิโูน และ นางสุพร วัธนเวคนิ) : บริษัทถือหุนอยูในจัสโกคิดเปน 8.5% เปนเงนิ 

8.5 ลานบาท ปจจบุันจัสโกมสีาขาอยูทั้งส้ิน 12 แหง และมโีครงการที่จะเพิ่มสาขา โดยสาขาใหมอาจจะใชชือ่

วา MaxValu 

ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตร)ี : สาขาใหมของจัสโกที่กําลังจะเปดเพิ่มเติม จะยังคงรูปลักษณ

แบบเดิมๆ หรือไม 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : บริษทัเขาถือหุนในจัสโกตั้งแตชวงแรกๆ ที่บริษทัเริ่มเขามาประกอบ 
กิจการในประเทศไทยเนื่องจากบริษัทตองการมีหุนสวนทางกลยุทธ (Strategic Partner) และเพื่อท่ีบริษัทจะ
สามารถใชชองทางการขายผานจัสโกได บริษัทถือหุนในจสัโกเพียง 8.5% เทานั้น บริษัทจึงไมทราบ

รายละเอียดการดําเนินงานของจัสโกมากนัก 

ผูถือหุนทีไ่มประสงคจะออกนาม : การขยายขอบเขตการประกอบธุรกจิไปยังประเทศเวยีดนาม จุดคุมทุนที่

วัดจากอัตราผลตอบแทนสินทรพัยรวมควรอยูที่เทาใด และจะตองใชระยะเวลาอกีกี่ปกวาที่อัตราผลตอบแทน

สินทรัพยรวมของบริษัทที่เวียดนามจะไปถึงอัตราดังกลาว 

กรรมการ (นายมาซาโอะ มซิูโน และ นางสุพร วัธนเวคนิ) : บริษัทมองวาประเทศเวียดนามเปนประเทศที่
มีศักยภาพ ไมใชเพียงในดานธุรกิจสินเชื่อรายยอย (Retail Finance) แตในดานอื่นๆ ดวย บริษัทเขามา

ดําเนินการในประเทศไทยแลวประสบความสําเร็จจึงตองการที่จะใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการขยาย

ธุรกิจไปในประเทศตางๆ ในแถบลุมแมน้ําโขง ซึ่งรวมถึงประเทศเวียดนามดวย อยางไรกต็าม การขยายธุรกิจ

ไปตางประเทศ มีขอจํากัดในดานความแตกตางทางดานกฎหมายและลักษณะนิสัยของคนในแตละประเทศ  



ซึ่งในการประกอบธุรกจิใหสินเชื่อและการติดตามหนี้สิน บริษัทตองคํานึงถึงเรื่องเหลานี้ดวย บริษัทเพิ่งเริ่ม

ประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนามเพียง 2 ป และมจีํานวนลูกคาเพิ่มขึ้นดีพอสมควร เนื่องจากมีผูบริหาร 
ดูแลอยูที่ประเทศเวียดนาม คาดวากลางปนี้บริษัทในเวียดนามนาจะเริ่มมีกําไร กลาวคือ ยังไมสามารถลาง

ขาดทุนสะสมได  แตวาเริ่มมีกาํไรจากการประกอบกจิการ (Operating Profit) ในแตละเดือน 

ผูถือหุน (นางสาวหยาดอรณุ ลักษมีเศรษฐ) : บริษัทมปีริมาณหนี้เสียมากหรือไม เมือ่เทียบกบัปที่แลว  

กรรมการ (นางจิราพร คงเจริญวานิช) : ในปที่ผานมา หนี้เสีย (NPL) ของบริษัทมีคาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ  

2-3% อันเปนผลสืบเนื่องจากวิกฤตแฮมเบอรเกอรและการปรับเปล่ียนหลกัเกณฑการใหสินเชื่อท่ีเขมงวดยิ่งขึ้น 

อาจกลาวไดวาปที่ผานมาเปนชวงทีป่ระสบปญหามากที่สุด อยางไรก็ตาม การจัดเกบ็หนี้ตั้งแตไตรมาสสุดทาย

ของปที่ผานมามีแนวโนมที่ดีขึ้นอยางตอเนือ่ง 

ผูถือหุน (นางสาวหยาดอรณุ ลักษมีเศรษฐ) : ในกรณีที่ลูกคาไมชําระเงินคืน บริษัทจะตองดาํเนินการ

ฟองรองใชหรอืไม 

กรรมการ (นางจิราพร คงเจริญวานิช) : บริษัทมีขั้นตอนการติดตามหนีท้ี่ชัดเจน กลาวคือ บริษัทไดจดัใหมี

ทีมติดตามหนี้ตามกลุมลูกคา ซึ่งแบงเปนหนีป้กต ิ (Current) และหนี้ที่คางชําระ 1, 2 หรือ 3 งวด รวมถงึหนี้ที่

คางชาํระเกินกวา 3 งวดขึ้นไป (Delinquent) สําหรับประเด็นของการฟองรองนั้น เนื่องจากบริษัทจะตองเสีย

คาใชจายในการฟองรอง บริษทัจึงตองพิจารณาเกี่ยวกบัจาํนวนมูลหนี้ทีจ่ะฟองรองดําเนินคดีวาคุมกบัคาใชจาย

หรือไม อยางไรก็ตาม บริษัทประกอบธุรกจิสินเชื่อรายยอย (Retail Finance) มูลหนี้ของลูกคาแตละคนจึงไมสูง
มาก หนี้เสียของบริษัทอยูในระดับที่ควบคุมได 

ผูถือหุน (นางสาวหยาดอรณุ ลักษมีเศรษฐ) : มูลหนี้เทาใด บริษัทจงึจะฟองรองดาํเนินคดี 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : ผลการจัดเก็บหนีข้องบริษัทอยูที่ 98.5% ซึ่งถือวาด ีบริษัทจะไมปลอยให

เกิดหนี้เสียมากจนเกินไป โดยเมือ่เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกจิ บริษัทจะตองลงไปพจิารณาใหแนชัดวาความ

เสียหายหรอืปญหาที่เกิดขึ้นนัน้เกิดในพื้นทีใ่ด แลวเขาไปควบคุมดูแลตรงพื้นที่นั้นๆ จึงอาจสรุปไดวา บริษัทมีหนี้

เสียบาง แตอยูในระดับที่ควบคุมได 

ผูถือหุน (นางสาวหยาดอรณุ ลักษมเีศรษฐ) : บริษัทจะฟองรองดาํเนินคดีตอเมื่อมลูหนี้มีจาํนวนมากใช
หรือไม 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : การฟองรองดําเนินคดีอาจทําไดในหลายแนวทาง เชน การรวมหนีข้อง

ลูกคาหลายๆ รายเพือ่ดําเนินการฟองในคราวเดียวกัน หรือหากเปนหนี้จํานวนมากๆ กอ็าจเปนไปไดที่บริษทัจะ

ฟองรองในทันที อยางไรก็ตาม เนื่องจากในปจจบุัน มบีริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาต ิ จาํกัด (National Credit 

Bureau Co., Ltd.) หากวาลูกคามีหนี้เสีย ขอมูลจะไปปรากฏอยูที่ บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จาํกัด และจะ

สงผลใหลูกคาคนดังกลาวไมสามารถกูเงินกบัสถาบันการเงินอื่นๆ ได ลูกคาจึงไมรอจนถกูบริษัทฟอง  นอกจากนี ้

ลูกคาของบริษทั เปนลูกคาที่ใชบริการของบริษัทมาเปนเวลานานและมีความจงรักภกัดีตอสินคาและบรกิารของ

บริษัท ดังนั้น ประเด็นการฟองรองจึงไมถอืวาเปนปญหาใหญของบริษัท 





 
 

เอกสารแนบ 3 
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนง
ตามวาระและแตงตั้งกรรมการใหม 

ประวัติบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

ชื่อ นายคาซูฮิเดะ คามิตานิ  

ประเภทกรรมการที่เสนอใหแตงตั้ง ประธานกรรมการ 

อายุ 54 ป 

สัญชาต ิ ญี่ปุน 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  

 Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุน 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - ไมม ี- 

สัดสวนการถอืหุนในบริษัท 500,000 หุน (0.20%) (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2554) 

จํานวนปทีเ่ปนกรรมการบริษัท 16 ป (ปพ.ศ. 2536-2551, 2553-ปจจุบัน) 

จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2553  ไมไดเขารวมการประชมุคณะกรรมการ  

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการ

สรรหาเนื่องจากปจจบุันบริษทัยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไร 

ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดู

จากความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญจาก

หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่

ผานมาแลว เห็นวา นายคาซูฮิเดะ คามิตาน ิ มีคุณสมบตัิเหมาะสม สมควร

เลือกตั้งเปนกรรมการของบริษทั 
การดํารงตาํแหนงในปจจุบนั 
กลุมบริษัทอิออน  

2545-ปจจบุัน  กรรมการ บริษทั อิออน เครดิต เซอรวิส (เอเชีย) จํากัด  

2547-ปจจบุัน กรรมการ บริษัท อิออน อินชัวรันส เซอรวิส จาํกัด 

2551-ปจจบุัน ประธานกรรมการ บริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส จํากัด 

2553-ปจจบุัน ประธานกรรมการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 

บริษัทอื่นๆ ที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

- ไมมี - 

บริษัทจดทะเบยีนอื่นๆ 

- ไมมี - 

บริษัทอื่นๆ 

- ไมมี - 
 
 



 
 

 

      ประวัติบุคคลที่ไดรับการเสนอชือ่ใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

ชื่อ นางสุพร วัธนเวคิน                  

ประเภทกรรมการที่เสนอใหแตงตั้ง กรรมการ 

อายุ 47 ป 

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Certificate Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถอืหุนในบริษัท 200,000 หุน (0.08%) (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2554) 

จํานวนปทีเ่ปนกรรมการบริษัท 11 ป 

จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2553 มีการประชุมคณะกรรมการ 5 คร้ัง เขาประชมุ 5 คร้ัง 

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการ

สรรหา เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมกีารแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไร

ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดู

จากความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญจาก

หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่

ผานมาแลว เห็นวา นางสุพร วัธนเวคิน มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้ง

เปนกรรมการของบริษัท 
การดํารงตาํแหนงในปจจุบนั  
กลุมบริษัทอิออน  

2543-ปจจบุัน  กรรมการ บริษทั อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 

2548-ปจจบุัน กรรมการ บริษัท เอซีเอส อินชวัรันส โบรคเกอร (ประเทศไทย) จาํกัด 

2549-ปจจบุัน กรรมการ บริษัท เอซีเอส ไลฟอินชัวรันส โบรคเกอร (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัทอื่นๆ ที่แขงขนั/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

- ไมมี - 

บริษัทจดทะเบยีนอื่นๆ  

- ไมมี -        

บริษัทอื่นๆ 

- ไมมี - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประวัติบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

ชื่อ นายชัชวาลย เจียรวนนท   

ประเภทกรรมการที่เสนอใหแตงตั้ง กรรมการ  

อายุ 49 ป 

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  

 University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  - ไมม ี- 

สัดสวนการถอืหุนในบริษัท 15,000,000 หุน  (6.00%) (ณ วันที่ 20 กมุภาพันธ 2554) 

จํานวนปทีเ่ปนกรรมการบริษัท 11 ป 

จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2553 มีการประชุมคณะกรรมการ 5 คร้ัง เขาประชมุ 3 คร้ัง 

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการ

สรรหา เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไร

ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดู

จากความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญจาก

หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่

ผานมาแลว เห็นวา นายชชัวาลย เจียรวนนท มีคุณสมบตัิเหมาะสม สมควร

เลือกตั้งเปนกรรมการของบริษทั 
การดํารงตาํแหนงในปจจุบนั 
กลุมบริษัทอิออน  

2543-ปจจบุัน กรรมการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 

บริษัทอื่นๆ ที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

- ไมมี - 

บริษัทจดทะเบยีนอื่นๆ 

2536-ปจจบุัน กรรมการ บริษทั ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  

2550-ปจจบุัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย  ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

2553-ปจจบุัน กรรมการ บริษทั อะมานะฮลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

บริษัทอื่นๆ 

2543-ปจจบุัน กรรมการผูจัดการใหญและประธานคณะผูบริหาร 

 บริษัท เทเลคอม โฮลดิ้ง จํากดั  
 



 
 

 

ประวัติบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

ชื่อ นายนพพันธป เมืองโคตร  

ประเภทกรรมการที่เสนอใหแตงตั้ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

อายุ 63 ป 

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขากฎหมาย  

 New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Certificate Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถอืหุนในบริษัท 130,000 หุน (0.052%) (ณ วนัที่ 20 กุมภาพนัธ 2554) 

จํานวนปทีเ่ปนกรรมการบริษัท 10 ป 

จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2553 มีการประชุมคณะกรรมการ 5 คร้ัง เขาประชมุ 5 คร้ัง 

 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 คร้ัง เขาประชมุ 5 คร้ัง 

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการ

สรรหา เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไร

ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดู

จากความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญจาก

หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่

ผานมาแลว เห็นวา นายนพพันธป เมืองโคตร มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควร

เลือกตั้งเปนกรรมการของบริษทั  
การดํารงตาํแหนงในปจจุบนั 
กลุมบริษัทอิออน  
2537-ปจจบุัน  กรรมการ บริษทั อิออน (ไทยแลนด) จํากัด  

2544-ปจจบุัน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท ออิอน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 

2548-ปจจบุัน  กรรมการบริษทั อิออน โฮลดิ้งส (ไทยแลนด) จํากัด 
 
บริษัทอื่นๆ ที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

- ไมมี - 

บริษัทจดทะเบยีนอื่นๆ 

2544-ปจจบุัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท อมตะ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
บริษัทอื่นๆ 
2524-ปจจบุัน  กรรมการ บริษทั อินเตอรเนชั่นแนล บิสซิเนส ลอวเยอรส จาํกัด  
2533-ปจจบุัน  กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท สหกลอิควิปเมนท จํากัด 
2548-ปจจบุัน  กรรมการ บริษทั พีเอฟ คอนโทรลส กรุป จํากัด 
2550-ปจจบุัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท เจริญสินพร็อพเพอรตี้ จํากัด   



 
 

 

คุณสมบัติเพิม่เติมสําหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทีไ่ดรับการเสนอชื่อ 
 

ลักษณะความสัมพันธ ใช ไมใช 

1.  เปนญาติสนิทกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษทัหรือ

บริษัทยอย 

  

2. มีความสัมพนัธในลักษณะดังตอไปน้ีกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจบุันหรือ

ในชวง 2 ปที่ผานมา 

  

2.1 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง 

หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 
  

2.2 เปนผูใหบริการทางวิชาชพี เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญซึ่งอาจมีผลทําใหไม  

สามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

ประวัติบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

ชื่อ นายยาซูฮโิกะ คอนโดะ   

ประเภทกรรมการที่เสนอใหแตงตั้ง กรรมการ  

อายุ 50 ป 

สัญชาต ิ ญี่ปุน 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา  

 Chukyo University   ประเทศญี่ปุน 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  - ไมม ี- 

สัดสวนการถอืหุนในบริษัท 100,000 หุน (0.04%) (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2554) 

จํานวนปทีเ่ปนกรรมการบริษัท - ไมม ี- 

จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2553 ไมเคยเขารวมการประชมุคณะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งไดรับการเสนอชื่อใหเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการในป 2554 

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการ

สรรหา เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไร

ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดู

จากความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญจาก

หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในกลุม

บริษัทอิออนในชวง 15 ปทีผ่านมาแลว เห็นวา นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ มี

คุณสมบัติเหมาะสมสมควรแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท 
การดํารงตาํแหนงในปจจุบนั 
กลุมบริษัทอิออน  

- ไมมี - 

บริษัทอื่นๆ ที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

- ไมมี - 

บริษัทจดทะเบยีนอื่นๆ 

- ไมมี - 

บริษัทอื่นๆ 

- ไมมี - 

 

ประวัติการทาํงานยอนหลังในชวง 5 ปทีผ่านมา 
กลุมบริษัทอิออน  

พฤษภาคม 2542-พฤษภาคม 2554 กรรมการ บริษทั อิออน เครดิต เซอรวิส จาํกดั 

 



 
 

 

นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทกําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย สรุปไดดังนี้ 

1.   เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

2.   เปนกรรมการที่ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจาํจากบริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือ     

ผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัท 

บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

4. เปนกรรมการที่ไมเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบรษิัท  

5. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษทั ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนที่ 

เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษทั 

6. สามารถปฏบิัติหนาที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทรวมท้ังผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

7.  คุณสมบัติกรรมการอิสระใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน

คณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตัวอยางเชน  

(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทยอย หรือบริษัทที่เกี่ยวของ 

(2) ไมมีความสัมพนัธกับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีสวนไดเสียหรือไดผลประโยชนในดานการเงินหรือการ

บริหารงานเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป โดยลักษณะความสัมพนัธดังกลาว มีตวัอยางเชน 

• มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือผูมอีํานาจควบคมุของบริษัท หรือ

บริษัทยอย หรอืเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

• มีความสัมพันธทางธุรกิจ มีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงิน และการ

บริหารงานของบริษัท บริษัทยอย หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ในลักษณะที่จะทาํใหขาดความเปนอิสระ 

• เปนผูใหบริการทางวิชาชพี เชน เปนผูสอบบัญชี ทีป่รึกษากฎหมาย ทีป่รึกษาทางการเงิน หรือผูประเมินราคา

ทรัพยสิน 

• เปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัท บริษัทยอย หรือบริษัทที่เกี่ยวของ หรือเปนผูที่ไดรับการ

แตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการหรือผูถือหุนรายใหญ 

• ไมประกอบกจิการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยสําคัญกับกิจการของบริษัท บริษัทยอย หรือ

เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงานของบริษัทอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกนั

และเปนการแขงขันกับบริษัท หรือบริษัทยอย 

• ไมมีลักษณะอืน่ใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 

 

บริษัทไดกําหนดใหมีการประชมุกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 4 คร้ัง เพื่อสงเสริมใหกรรมการอิสระ

ไดมีโอกาสประชุมระหวางกันเอง เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการกํากับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักการกํากับ

ดูแลที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบยีนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 

 



 
 

 

 

ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท 

 

หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

การกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เนื่องจากปจจบุันบริษัทยังไมมี

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2554 

ไดพิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทนกรรมการประจําปเพื่อใหมั่นใจวาอัตราคาตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขต

หนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 2/2554 เห็นควรเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

คาตอบแทนกรรมการสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําป 2555 ในอัตราไมเกินจํานวน 13,000,000 บาท ซึ่งเปนอัตราเดียวกับปที่

ผานมา 

อนึ่ง  ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย  รวมถึงรายละเอยีดคาตอบแทนกรรมการและคาตอบแทน

กรรมการรายบคุคล มีปรากฏในรายงานประจาํปของบริษัท 

 



เอกสารแนบ 4 

ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบญัชี
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสดุวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555  

 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทขอ 36 ซึง่กําหนดใหที่

ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีทุกป คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณา

คัดเลือกผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 และไดเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทใหพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชจีากบรษิัท ดลีอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี

ของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 โดยผูสอบบญัชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามใน

รายงานของผูสอบบญัชีได  

 ผูสอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกัด ดังมีรายนามดังตอไปน้ีไดรับการเสนอชื่อใหเปน

ผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชส้ิีนสดุวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการ

ตรวจสอบ ใหความเห็น และ/หรือลงลายมอืชื่อในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบบญัชี และ/หรือเอกสาร

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

  รายชื่อผูสอบบัญชี เลขทะเบียนผูสอบบัญช ี ระยะเวลาที่สอบบัญชีใหบริษัท 
1. นายนิติ จึงนิจนิรันดร 3809           3 ป (2551-2553) 

2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 3356 - 

3. นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 4301 - 

 นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหที่ประชมุผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของผูสอบ

บัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2555 เปนจํานวนไมเกิน 5,100,000 บาท พรอมทั้ง

คาใชจายอื่นๆ เปนจํานวนเงินไมเกิน 130,000 บาท ซึ่งเปนอัตราเดียวกับปที่ผานมา ประกอบดวย 

 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2555 (บาท) 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ  

พ.ศ. 2554 (บาท) 

เพิ่มข้ึน 
(ลดลง) 
(บาท) 

คาสอบบัญชีงวดป    

- คาสอบบัญชงีบการเงินบริษัท 2,800,000 2,800,000 - 

- คาสอบบัญชงีบการเงินรวม 130,000 130,000 - 

- คาตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร 580,000 580,000 - 

คาสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส 

   

- คาสอบทานงบการเงินบริษัท 1,350,000 1,350,000 - 

- คาสอบทานงบการเงินรวม 240,000 240,000 - 

รวม 5,100,000 5,100,000 - 

  
  

  



  
 

 ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัท ไดแก บริษัท   

อีเทอนอล 3 นติิบุคคลเฉพาะกิจ จาํกัด บริษทั อีเทอนอล 4 นิติบุคคลเฉพาะกิจ จํากัด และ บริษัท อีเทอนอล 5 นิติบุคคล

เฉพาะกิจ จํากดั 

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทส ุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากัด และผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและ

บริษัทยอยไมมคีวามสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ และ/หรือผูที่เกี่ยวของกับ

บุคคลดังกลาวในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏบิัติหนาที่อยางเปนอสิระแตอยางใด   
   

 
 
 



 

ประวัติผูสอบบัญชีที่เสนอชื่อใหไดรับการแตงตั้ง 
 

 ชื่อ นายนิติ จึงนิจนิรันดร  

อายุ  53 ป 

วุฒิการศึกษา บัญชีบณัฑิต จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 3809 

วันที่ข้ึนทะเบยีนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 5 เมษายน 2533 

ตําแหนงปจจบุัน หุนสวนดานการสอบบัญช ี

ประสบการณการทํางาน 

2539-2549 หุนสวนสํานักงานดานการสอบบัญช ี 

 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด 

2549-ปจจบุัน หุนสวนสํานักงานดานการสอบบัญช ี 

  บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากัด 

 
ระยะเวลาที่สอบบัญชีใหบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จาํกัด (มหาชน)     
3 ป 

 
ความสมัพันธ และ/หรอื การมีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูที่  
เกี่ยวของ 
-ไมม ี– 

 

 



 

ประวัติผูสอบบัญชีที่เสนอชื่อใหไดรับการแตงตั้ง 
 

ชื่อ ดร.ศุภมติร เตชะมนตรีกุล 

อายุ  50 ป 

วุฒิการศึกษา บัญชีบณัฑิต จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

 มหาวิทยาลัยในรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาโท สาขาการบัญช ี 

 มหาวิทยาลัยในรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาเอกสาขาการบัญช ี จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย             

ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 3356 

วันที่ข้ึนทะเบยีนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 9  มกราคม  2527 

ตําแหนงปจจบุัน หุนสวนดานการสอบบัญช ี

ประสบการณ 

2541 – 2549 หุนสวนสํานักงานดานการสอบบัญชี    

 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด 

2549 – ปจจุบัน หุนสวนสํานักงานดานการสอบบัญชี    

 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

ระยะเวลาที่สอบบัญชีใหบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จาํกัด (มหาชน)  
 - ไมม ี- 

ความสัมพันธ และ/หรอื การมีสวนไดเสียกับบริษัท บรษัิทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูที่
เกี่ยวของ   
- ไมม ี-  

 

 



 

ประวัติผูสอบบัญชีที่เสนอชื่อใหไดรับการแตงตั้ง 
 

ชื่อ นายชวาลา  เทียนประเสรฐิกิจ 

อายุ  43 ป  

วุฒิการศึกษา บัญชีบณัฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 การจัดการมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยมหิดล 

 บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4301 

วันที่ข้ึนทะเบยีนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 1 ตุลาคม 2536 

ตําแหนงปจจบุัน หุนสวนดานการสอบบญัช ี

 ประสบการณ 
2547-2550 ผูอํานวยการสายงานสอบบญัชี  

 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด 

2550-ปจจบุัน  หุนสวนสํานักงานดานการสอบบัญช ี 

   บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากัด 

ระยะเวลาที่สอบบัญชีใหบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จาํกัด (มหาชน)   
- ไมม ี–  

ความสัมพันธ และ/หรอื การมีสวนไดเสียกับบริษัท บรษัิทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูที่
เกี่ยวของ 
- ไมม ี– 

 
 
 

 
  



เอกสารแนบ 5 

ขอบังคับของบริษัททีเ่กี่ยวของกับการจัดประชุมผูถือหุน 

ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถอืหุนสามัญประจาํปผูถือหุนภายในสี่ (4) เดือน นับแตวันสิ้นสุดของ

รอบปบัญชีของบริษัท 

  การประชมุผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวไวแลวนี้ จะเรียกวาการประชุมผูถือหุนวิสามัญ โดย

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถือหุนเปนการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร  

  ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดรวมทั้งหมด หรือจํานวน

ผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมหีุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่

จําหนายไดทั้งหมดสามารถเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชมุผูถือ

หุนวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชมุไวใหชดัเจนในหนังสือดังกลาวดวย ใน

กรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจดัใหมีประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือน้ันจากผู

ถือหุนดังกลาว 

ขอ 32. ในการเรียกประชุมผูถอืหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือแจงนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอตอท่ีประชมุพรอมท้ังรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหชัดเจน

วาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัต ิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่อง

ดังกลาว โดยจัดสงเอกสารดังกลาวใหผูถือหุนและนายทะเบียนเพื่อทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวัน

ประชุมทั้งนี้ใหลงโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน โดย

ลงติดตอกันเปนเวลาสาม (3)  วัน  

  ทั้งนี้ สถานที่ที่ใชเปนที่ประชุมจะอยูในจงัหวัดที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือท่ีอื่นใดก็ตาม

แลวแตคณะกรรมการจะกําหนดก็ได 

ขอ 33. ในการประชมุผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถาม)ี มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา 

(25) คน หรือไมนอยกวากึง่หนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดรวมกัน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา

หนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะครบองคประชมุ 

  ในกรณีที่ปรากฏวาการประชมุผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเลยเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จาํนวนผูถือหุน

ซึ่งมาประชุมไมครบองคประชมุตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถอืหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ 

การประชมุเปนอันระงับไป ถาการประชมุผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถอืหุนรองขอ ใหนัด

ประชุมใหมและในกรณีนี้ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม ในการ

ประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

 

 

 

 



 
 

ขอ 34. ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถอืหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชมุหรือไม

สามารถปฏบิัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือ

มีแตไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏบิัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมา

เปนประธานในที่ประชุมดังกลาว 

ขอ 35. มติของที่ประชมุผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก

เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถอืคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ

หุน ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง 

(ก) การขายหรือโอนกจิการทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญของบริษัทใหแกบุคคลอื่น 

(ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท 

(ค) การตกลง แกไขเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบรษิัท

ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษทั 

หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแบงผลกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 

(จ)  การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท และ 

(ช) การควบรวมกจิการบริษัทกับบริษัทอื่น 

ขอ 36. กิจการที่ประชมุผูถือหุนสามญัประจําปพึงเรียกประชุมมีดงันี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการ ผลงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 

(3) พิจารณาจัดสรรเงนิกําไร และประกาศจายเงนิปนผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการเกาที่พนจากตําแหนงตามวาระ และกําหนด

คาตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี และ 

(6) กิจการอื่น ๆ 

 
 



เอกสารแนบ 6 

คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพือ่เขารวมประชุมและ 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

1. วิธีการมอบฉนัทะ 

1.1 บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกจิการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว เพือ่ให   

ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมสามญัผูถือหุนประจําป (“การประชมุ”) ไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะ

ใหบุคคลอื่นหรือใหกรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทไดเสนอชื่อไวขางลางนี้เขารวมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทน โดยผูถือหุนอาจระบุชือ่ผูรับมอบฉันทะไดมากกวา 1 ราย แตผูเขารวมประชุม

จะตองเปนผูรับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเทานั้น 

ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะทั้งหมดที่ไดแนบมานี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปท่ี
งายไมซบัซอน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน
ตายตัว และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุน
ตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดแูลหุน ผูถือหุนที่ไมเขา
รวมประชุมสามารถแตงตั้งผูรับมอบฉันทะโดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่
สงมาดวยนี้ใหครบถวนชัดเจน  

1.2 ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งดังตอไปน้ีเขารวมประชุม
แทนก็ได 
1.   นายเดช บุลสุข  กรรมการอิสระ อายุ 61 ป 

 ที่อยูติดตอ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 

 สวนไดเสียในวาระการประชมุ :  - ไมม ี-  

2. นายชุนอิจ ิโคบายาช ิ กรรมการอิสระ อายุ 68 ป 

 ที่อยูติดตอ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 

 สวนไดเสียในวาระการประชมุ :  - ไมม ี-  

ในกรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทเขารวมประชุม โปรดสงหนังสือมอบฉันทะเขาประชุมและ   

ออกเสียงลงคะแนนคืนกลับมายังฝายบริหารกลยุทธองคกร (นักลงทุนสัมพันธ) เลขที่ 388 อาคารเอก็เชน 

ทาวเวอร ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ลวงหนากอนวันประชุม 

7 วัน เพื่อบริษทัจะไดสงมอบใหกรรมการผูรับมอบฉันทะดําเนินการตามที่ไดรับมอบฉันทะตอไป 

1.3 ผูถอืหุนและผูมอบฉันทะลงลายมือชือ่ในหนังสือมอบฉันทะตามที่สงมาดวยนี้ พรอมปดอากรแสตมป 20 
บาท 

2. การลงทะเบยีนเขาประชมุ   

 ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนไดตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. ของวันประชุม ณ 

บริเวณหนาหองแกรนดบอลรูม โรงแรมแกรนด มิลเลนเนียม สุขมุวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  



 

3. หลักฐานที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนตองนํามาในวันประชุม 

3.1 บุคคลธรรมดา    
3.1.1 ผูถือหุนที่มีสญัชาติไทย 

(1) บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ หรอืบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
หรือ 

(2) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาตาม (1) และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะพรอม
สําเนา 

 
3.1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ 

(1)       หนังสือเดินทางของผูถือหุน หรือ 
(2) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางตาม (1) และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทางของผูรับ

มอบฉันทะพรอมสําเนา 
 
3.2 นิติบุคคล     

3.2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(1) กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลมารวมประชุมดวยตนเอง 
(ก)  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกจิการคา กระทรวง

พาณิชย ลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล และ 
(ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูมีอํานาจ  

(2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ 
(ก) สําเนาเอกสารตามขอ (1) ลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล และ 

 (ข) บัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะพรอมสําเนา 
  

3.2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 

(1) กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลมารวมประชุมดวยตนเอง 
(ก)  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ลงนาม

รับรองโดยกรรมการผูมีอาํนาจลงนามของนติิบุคคล และ 
(ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูมีอํานาจ  

(2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ 
(ก) สําเนาเอกสารตามขอ (1) ลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล และ 

 (ข) บัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะพรอมสําเนา 

หมายเหต:ุ 

 1.   ในกรณีของสําเนาเอกสารทุกฉบับ จะตองมีการลงนาม พรอมประทับตราสําคัญ (ถาม)ี รับรองความถูกตองดวย 
2.    ในกรณีเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศ จะตองมีการรับรองลายมือชือ่โดยโนตารีพับลิค 

 
 

 




