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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 

ของ 

บริษัท ออิอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จาํกัด (มหาชน) 

การประชมุได้จดัขึ �นเมื�อวนัที� 17 มิถนุายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ โอกุระ 

เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที� 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุจํานวน 11 ท่าน ดงัตอ่ไปนี � 

1. นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ประธานกรรมการ 

2. นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ  รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

3. นางสพุร วธันเวคิน  กรรมการ 

4. นางสาวกณัณิกา เกื �อศิริกุล 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 ทําหน้าที�ประธานในที�ประชุม มอบหมายให้ นายยาซูฮิโกะ     
คอนโดะ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้ จัดการ (“รองประธานฯ”) ดําเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และ      
นางสพุร วธันเวคิน กรรมการ ดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทย  

 ในการประชุมครั �งนี �มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 124 ราย และโดยการมอบฉันทะจํานวน 229 
ราย รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนทั �งสิ �น 353 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 225,292,625 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 
90.12 ของจํานวนหุ้นทั �งหมดที�ชําระแล้วจํานวน 250,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม รองประธานฯ ได้กล่าวเปิด          
การประชมุเพื�อปรึกษากิจการ  

 รองประธานฯ กล่าวแนะนํากรรมการ กรรมการอิสระ ผู้ สอบบัญชีและที�ปรึกษากฎหมายให้แก่ผู้ ถือหุ้ น           
ที�เข้าร่วมประชุมทราบ หลงัจากนั �น นางสาวสุพรรณี อัศวสุวรรณ์ เลขานุการบริษัท ได้ชี �แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียง     
ให้ที�ประชมุทราบ 
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1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558  

รองประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึ�งประชุมเมื�อ

วนัที� 12 มิถนุายน พ.ศ. 2558 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชมุที�ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั

หนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามแตอ่ย่างใด 

จงึเสนอที�ประชมุเพื�อลงมติรับรอง 

มต ิ ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2558 

ตามที�รองประธานฯ เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี �  

เห็นด้วย 225,297,551 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

2.  รับทราบรายงานประจําปีและผลการดาํเนินงานของบริษัท 

รองประธานฯ ในนามของคณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ที�ประชุมทราบถึงผลการดําเนินงานในรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ �นสดุวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบญัชีตั �งแต่วนัที� 21 กุมภาพนัธ์  

พ.ศ. 2559 ถึงวันที�  29 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559 และขอให้ ที�ประชุมรับทราบรายงานประจําปีและ                  

ผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ �นสดุวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบญัชี

ตั �งแตว่นัที� 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวนัที� 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ของบริษัทตามรายละเอียดที�ปรากฏ

ในรายงานประจําปีของบริษัท 

หลงัจากนั �น รองประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเกี�ยวกับรายงานประจําปีและผลการดําเนินงาน    

ของบริษัท  

ผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุได้ซกัถามและกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี � 

ผู้ถือหุ้น (นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร) : N) เพราะเหตุใดสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทในเครือและ

บริษัทย่อยในกลุ่มประเทศ CLMV จึงไม่เท่ากัน S) บริษัทมีมุมมองเกี�ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยและประเทศในกลุม่ CLMV อย่างไร 
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กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : N) ในช่วงแรกของการขยายการลงทุนในต่างประเทศ ประเทศเวียดนาม

เป็นประเทศแรกที�มีการลงทุน เนื�องจากบริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทแม่ที�ประเทศ

ญี�ปุ่ นและเป็นผู้ ริเริ�มการลงทุนในประเทศเวียดนามมองว่าบริษัทน่าจะสามารถช่วยดูแลธุรกิจในประเทศ

เวียดนามได้ดี จึงให้บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ SV หลงัจากนั �น เมื�อบริษัทมีศกัยภาพเพียงพอจึงได้ขยาย   

การลงทุนไปยังประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ในอตัราร้อยละ NVV อย่างไรก็ดี เนื�องจากบริษัทย่อย       

ในประเทศกัมพูชาประสงค์จะประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ซึ�งธนาคารชาติแห่งกัมพูชากําหนดให้จัดตั �งเป็น

ธนาคารเฉพาะกิจและมีผู้ ถือหุ้นที�เป็นธนาคารเพื�อสนบัสนุนการประกอบธุรกิจ เช่นนี � บริษัทจึงต้องลดสดัส่วน

การถือหุ้นลง เหลือร้อยละ WV เพื�อให้บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จํากดั ซึ�งมีบริษัทย่อยประกอบกิจการ

ธนาคารในประเทศญี�ปุ่ นเข้ามาถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ SV  S) บริษัทมองว่าประเทศในกลุ่ม CLMV มีอตัรา

การเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ในการขยายธุรกิจ ปัจจัยแรกที�ต้องพิจารณาถึง   

คือ กฎหมายของแตล่ะประเทศอนญุาตให้ประกอบธุรกิจได้อย่างไรบ้าง เนื�องจากข้อกําหนดของแต่ละประเทศ

ไมเ่หมือนกนั 

ผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยนางรุ่งศรี เจียรไนขจร) : N) บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วม

ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทุจริต (CAC) หรือไม่ S) รายได้ของบริษัทในกลุ่มประเทศ CLMV 

ในช่วง N-S ปีข้างหน้าจะมีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้ทั �งหมดของบริษัท 

กรรมการ (นางจริาพร คงเจริญวานิช) : N) แม้บริษัทยงัไมไ่ด้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการดงักล่าวอย่างเป็น

ทางการ แต่บริษัทได้กําหนดกระบวนการภายในองค์กรเกี�ยวกับการต่อต้านการทุจริตและถือปฏิบัติมาระยะ

หนึ�งแล้ว ทั �งนี � การจดัตั �งหน่วยงานขึ �นมาดแูลเรื�องนี �โดยเฉพาะ จะต้องมีการขออนุมติัตามขั �นตอนและยงัต้อง

สรรหาบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมที�จะดูแลได้ทั �งในส่วนของบริษัท บริษัทในเครือและ    

บริษัทย่อยซึ�งคงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : S) รายได้น่าจะมีจํานวนไม่มาก บริษัทคาดว่ากําไรจากบริษัทในเครือและ

บริษัทย่อยในกลุม่ประเทศ CLMV ในช่วง N-S ปีข้างหน้าจะคิดเป็นสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ NV ของกําไรทั �งหมด  

ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ เอื 7อชัยเลิศกุล) : N) บริษัทถือหุ้นในบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จํากดั ซึ�งประกอบธุรกิจ 

MaxValu ในสดัส่วนร้อยละ NVV หรือไม่ มีความเกี�ยวข้องกันอย่างไร S) โครงการ Any ID (นานานาม)       

ของรัฐบาล และ FinTech จะมีผลกระทบตอ่บริษัทอย่างไร 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : N) บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จํากดั อยู่ในกลุ่มอิออนเหมือนกนั แต่อยู่ใน
ส่วนธุรกิจค้าปลีก ส่วนบริษัทอยู่ในส่วนธุรกิจการเงิน บริษัทถือหุ้ นในบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จํากัด       
เพียงร้อยละ 5.23 ของหุ้นทั �งหมด 
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กรรมการ (นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร) : S) บริษัทได้ติดตามแนวโน้มและทิศทางของ FinTech (เทคโนโลยี
ทางการเงิน) อย่างตอ่เนื�อง รวมทั �งศกึษาความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ ลา่สดุธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกบั
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศทั �งหมดจัดให้มีบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึ�งเป็นบริการเพื�อสนับสนุน
โครงการระบบการชําระเงินแบบ Any ID (นานานาม) บริษัทมองวา่เป็นโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงลกูค้า
กลุ่มใหม่ ในอนาคตบริษัทอาจเข้าร่วมทําธุรกิจ (Synergy) กับผู้ ที�มีความเชี�ยวชาญด้านเทคโนโลยี หรือเป็น
แหลง่เงินทุนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเกี�ยวกบับริการ FinTech  

ผู้ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี) : การที�บริษัทจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพียงครั �งเดียว เพื�ออนุมติังบการเงิน
ของทั �งรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ �นสดุวนัที� SV กุมภาพันธ์ พ.ศ. Soop และระยะเวลาบญัชีตั �งแต่วนัที� SN 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. Soop ถึงวันที� Sp กุมภาพันธ์ พ.ศ. Soop สามารถทําได้หรือไม่ การเปลี�ยนแปลงรอบ
ระยะเวลาบญัชีมีผลกระทบตอ่วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการหรือไม่ 

เลขานุการบริษัท (นางสาวสุพรรณี อัศวสุวรรณ์) : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. Soqo 
กําหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีภายใน r เดือนนับแต่วนัสิ �นสดุรอบ
ระยะเวลาบญัชีของบริษัทเพื�ออนุมติัเรื�องต่าง ๆ รวมทั �งงบการเงินของบริษัท เมื�อบริษัทจดัประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปีเพื�ออนุมัติงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสิ �นสดุวนัที� SV กุมภาพันธ์ พ.ศ. Soop 
และระยะเวลาบัญชีตั �งแต่วนัที� SN กุมภาพนัธ์ พ.ศ. Soop ถึงวนัที� Sp กุมภาพนัธ์ พ.ศ. Soop ภายในกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าว จึงสามารถทําได้ สําหรับวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการนั �น ข้อบังคับของบริษัท
กําหนดให้กรรมการจํานวน N ใน q พ้นจากตําแหน่งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี ไม่ใช่ตาม          
รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ดังนั �น การเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระจึง
สามารถกระทําได้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี ทั �งนี � โดยคําแนะนําของกระทรวงพาณิชย์ ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และบริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ�งเป็นนายทะเบียนของบริษัท 

ผู้ถือหุ้น (นายสุวิทย์ พจนโสภณากุล) : เพราะเหตุใดกําไรสุทธิของบริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส 
(ประเทศไทย) จํากดั และบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั จงึไมเ่พิ�มขึ �นในสดัสว่นเดียวกบัรายได้  

กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกื 7อศิริกุล) : บริษัท อิออน อินชวัรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด มีรายได้

เพิ�มขึ �นเนื�องจากมีการเปลี�ยนแปลงสญัญาให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่านายหน้าและค่าบริการทั �งหมดให้แก่

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด จึงต้องบันทึกบัญชีรายได้ให้สอดคล้องกับสัญญา

ดงักล่าว และในขณะเดียวกันก็ต้องบันทึกค่าใช้จ่ายที�จ่ายเป็นค่าดําเนินการให้แก่บริษัทด้วย สําหรับบริษัท    

เอซีเอส เซอร์วิสซิ�ง (ประเทศไทย) จํากัด นั �น ได้รับโอนหน่วยงานเร่งรัดหนี �สินไปจากบริษัท จึงมีรายได้

ค่าบริการติดตามทวงถามหนี �ที�ได้รับจากบริษัทเพิ�มขึ �น แต่ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ�มขึ �นด้วยอย่างมากเช่นกัน เช่น 

ค่าจ้างบุคคลากร ค่าซื �อทรัพย์สินที�รับโอนมา ค่าโทรศพัท์  ค่าเช่า ฯลฯ ส่งผลให้กําไรสุทธิไม่เพิ�มขึ �นในอัตรา

เดียวกบัรายได้ 
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อย่างไรก็ดี ในการทํางบการเงินรวม ได้มีการตดัรายการที�ซํ �าซ้อนกนัออกไปแล้ว เช่น รายได้และค่าใช้จ่าย ฯลฯ 

ระหว่างบริษัทกับบริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ�ง 

(ประเทศไทย) จํากดั (แล้วแตก่รณี) 

ผู้ถือหุ้น (นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล) : การโอนหน่วยงานเร่งรัดหนี �สินไปยังบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ�ง 

(ประเทศไทย) จํากัด ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ �นสุดวนัที� SV กุมภาพันธ์ พ.ศ. Soop ทําให้หนี �เสียของบริษัท

เปลี�ยนแปลงอย่างไร 

ผู้บริหารฝ่ายเร่งรัดหนี 7สิน (นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์) : บริษัทมีหนี �เสียลดลง เนื�องจากการบริหาร

จดัการด้านการเร่งรัดหนี �สินมีประสิทธิภาพมากขึ �น 

ผู้ถือหุ้น (นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล) : อ้างถึงรายงานประจําปี SooW/Soop หน้า vr ข้อ NV. ความเสี�ยงที�

เกี�ยวกับการรับซื �อคืนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี �จากบริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จํากัด ภายใต้โครงการแปลง

สินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ของบริษัท เพราะเหตุใดจึงระบุว่าบริษัทได้จําหน่ายสิทธิเรียกร้องในลกูหนี �เงินให้กู้ ยืม

จํานวน rov ล้านบาทให้แก่บริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จํากดั (ATS Rabbit) และบริษัทได้

จําหน่ายสิทธิเรียกร้องในลกูหนี �บัตรเครดิตจํานวน r,oVV ล้านบาทให้แก่บริษัท อีเทอนอล v นิติบุคคลเฉพาะ

กิจ จํากดั 

ผู้บริหารฝ่ายการเงินและการควบคุมงบประมาณ (นายคาซึมาซะ โอชิมา) : บริษัท เอทีเอส แรบบิท        

นิติบคุคลเฉพาะกิจ จํากดั เป็นนิติบคุคลเฉพาะกิจภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ที�บริษัทจดัตั �ง

ขึ �นร่วมกบับริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ �งส์ จํากดั (มหาชน) ซึ�งเริ�มออกบตัรสมาชิกอิออนแรบบิทในปี พ.ศ. 2558 

การจําหน่ายสิทธิเรียกร้องในลกูหนี �เงินกู้ ยืมให้แก่บริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จํากดั เป็นส่วน

หนึ�งของโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ มิใช่การขายหนี �ที�ได้ตดัจําหน่ายเป็นหนี �สญูแตอ่ย่างใด 

ผู้ถือหุ้น (นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล) : บริษัทและบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ �งส์ จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นใน

บริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบคุคลเฉพาะกิจ จํากดั ในสดัสว่นเท่าใด 

กรรมการ (นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร) : บริษัทถือหุ้นร้อยละ rW.zo และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ �งส์ จํากดั 

(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ oN ของจํานวนหุ้นทั �งหมดของบริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบคุคลเฉพาะกิจ จํากดั 

จงึเสนอที�ประชมุเพื�อรับทราบ 

มต ิ ที�ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการสําหรับ              
รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสิ �นสุดวนัที� 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั �งแต่วนัที�    
21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถงึวนัที� 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ตามที�รองประธานฯ เสนอ 
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3. อนุมัติงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสิ 7นสุดวันที?  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และ

ระยะเวลาบัญชีตั 7งแต่วันที? 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถงึวันที? 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที? ผู้สอบบัญชี

ได้ตรวจสอบแล้ว 

เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทได้จดัทํางบการเงิน
ของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ �นสดุวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบญัชีตั �งแต่
วนัที� 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวนัที� 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที�ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 
เพื�อเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติั สรุปสาระสําคญัได้ดงันี � 

 หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีสิ 7นสุด

วันที? 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีสิ 7นสุด

วันที? 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

ระยะเวลาบัญชีตั 7งแต่วันที? 

21-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  

สินทรัพย์รวม 64,392.07 70,721.00 72,451.17 

หนี 7สินรวม 53,947.25 58,615.84 60,194.50 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 10,444.82 12,105.16 12,256.67 

มูลค่าหุ้นที?เรียกชําระแล้ว 250.00 250.00 250.00 

รายได้รวม 17,207.94 17,431.23 404.24 

กําไรสุทธิ 2,417.53 2,446.36 149.13 

อัตราส่วนกําไรต่อหุ้น 
(บาท/หุ้น) 

9.67 9.79 0.60 

รองประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุติังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ �นสดุวนัที� 20 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบญัชีตั �งแต่วนัที� 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวนัที� 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2559 ที�ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจําปี SooW/Soop   

ผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุได้ซกัถามและกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี � 

ผู้ถือหุ้น (นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร) : อ้างถึงงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสิ �นสุด
วนัที� SV กุมภาพนัธ์ พ.ศ. Soop หน้า v เพราะเหตใุดหนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญูมีจํานวนถึง r,zor,Vqz,VVV 
บาท ในขณะที�กําไรจากการขายลกูหนี �ที�ตดัจําหน่ายแล้วมีจํานวนเพียง Spp,rVv,VVV บาท  

ผู้บริหารฝ่ายเร่งรัดหนี 7สิน (นางสาวสุริพร ธรรมวาทติย์) : หนี �สูญและหนี �สงสยัจะสญู r,zor,Vqz,VVV 
บาทเป็นจํานวนที�ถูกตัดเป็นหนี �สูญและหนี �สงสัยจะสูญในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสิ �นสุดวันที� SV 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. Soop สว่นกําไรจากการขายลกูหนี � Spp,rVv,VVV บาทเป็นจํานวนที�บริษัทได้รับจากการขาย
หนี �จํานวนประมาณ r,NVV ล้านบาทซึ�งบริษัทได้ตดัจําหน่ายเป็นหนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญูเมื�อหลายปีก่อน
และบริษัทคาดวา่ยอดหนี �ที�น่าจะเก็บได้อาจไม่คุ้มกบัคา่ใช้จ่ายที�จะเกิดขึ �น  



 

 7

ผู้ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี) : อ้างถงึสรุปรายงานประจําปี SooW/Soop หน้า Nv เพราะเหตใุดคา่ใช้จ่ายใน

การดําเนินงานและหนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญูในระยะเวลาบญัชีตั �งแตว่นัที� SN กมุภาพนัธ์ พ.ศ. Soop ถึงวนัที� 

Sp กุมภาพนัธ์ พ.ศ. Soop เมื�อคํานวณเป็นรายปีจึงแตกต่างจากรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ �นสดุวนัที� SV 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. Soop มาก  

กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกื 7อศิริกุล) : สําหรับหนี �สูญและหนี �สงสยัจะสญู บริษัทไม่ได้คิดตามสดัส่วน

จํานวนวนั (Pro rata) แต่บริษัทประเมินใหม่โดยใช้วิธีการกนัสํารองเป็นกลุ่มลกูหนี � (Collective Approach) 

ซึ�งในระยะเวลาบญัชีตั �งแต่วนัที� SN กุมภาพันธ์ พ.ศ. Soop ถึงวนัที� Sp กุมภาพนัธ์ พ.ศ. Soop บริษัทคํานวณ

จากยอดลกูหนี � ณ วนัที� Sp กมุภาพนัธ์ พ.ศ. Soop ซึ�งเป็นช่วงสิ �นเดือนที�ลกูค้าชําระหนี �คืนจํานวนมาก ยอดหนี �

ที�เลยกําหนดชําระจงึน้อยลง ประกอบกบัยอดสินเชื�อใหม่ที�เกิดขึ �นในช่วงดงักล่าวยงัไม่ถึงกําหนดชําระ บริษัท

จึงตั �งสํารองหนี �สูญในส่วนนั �นในอัตราที�ตํ�า สุทธิแล้วบริษัทจึงต้องตั �งหนี �สูญและหนี �สงสัยจะสูญเพิ�มขึ �น

ประมาณ p ล้านบาท  สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน บริษัทใช้วิธีคํานวณเฉลี�ยเฉพาะค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �น

ประจําที�มีนยัสําคญัตามสดัสว่นจํานวนวนั (Pro rata) สว่นค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �นเป็นครั �งคราวบริษัทบนัทึกตามที�

เกิดขึ �นจริงในช่วงดงักลา่ว 

จงึเสนอที�ประชมุเพื�อลงมติอนมุติั 

มต ิ ที�ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ �นสดุ

วนัที� 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบญัชีตั �งแตว่นัที� 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถงึวนัที� 29 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ที�ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้วตามที�รองประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี � 

เห็นด้วย 225,671,512 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสําหรับ            

รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสิ 7นสุดวันที?  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั 7งแต่วันที?     

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถงึวันที? 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

รองประธานฯ ได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบวา่ในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ �นสดุวนัที� 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
และระยะเวลาบญัชีตั �งแตว่นัที� 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถงึวนัที� 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษัทมีกําไรสทุธิ
สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ ภายหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 แล้ว จํานวน 2,446,355,768.00 
บาท และ 149,126,054.62 บาท ตามลําดบั 
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รายการ 
 รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีสิ 7นสุด 

วันที? 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

 รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีสิ 7นสุด

วันที? 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

ระยะเวลาบัญชีตั 7งแต่วันที? 

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

จาํนวนหุ้น 
(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 
รวมเงนิปันผลจ่ายทั 7งสิ 7น 
(ล้านบาท) 862.50 817.50 45.00 

อัตราเงนิปันผลจ่ายต่อกําไรสุทธิ 
(ร้อยละ) 35.68 33.42 30.18 

 

สําหรับผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ �นสดุวนัที� 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลา
บญัชีตั �งแตว่นัที� 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวนัที� 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ให้ที�ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเสนอจ่ายเงินปันผลสําหรับการดําเนินงานครึ�งปีหลัง     
ของรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ �นสดุวนัที� 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  ในอตัราหุ้นละ 1.67 บาท และสําหรับ
ระยะเวลาบญัชีตั �งแต่วนัที� 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวนัที� 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.18 
บาท รวมเป็น N.Wo บาทต่อหุ้น โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ดงันั �น จํานวนเงิน
ปันผลทั �งสิ �นที�จ่ายสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ �นสดุวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลา
บัญชีตั �งแต่วันที� 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวนัที� 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จะเท่ากับ 3.45 บาทต่อหุ้ น    
ซึ�งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที�จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 30         
ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวม หลังหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทที�กฎหมายและบริษัทได้กําหนดไว้ 
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด และแผนการลงทุนของบริษัทและ
บริษัทย่อยในแตล่ะปี รวมถงึความจําเป็นและความเหมาะสมอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุได้ซกัถามและกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี � 

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิDชัย สกุลศรีมนตรี) : N) เพราะเหตใุดบริษัทจึงจ่ายเงินปันผลส่วนสดุท้ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น  
ในอตัรา N.Wo บาทต่อหุ้น ในขณะที�บริษัทมีกําไรสะสมเป็นจํานวนมาก S) ขอให้มีสญัญาณอินเทอร์เน็ต Wifi  
ในห้องประชุม q) กําไรสุทธิที�เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราอื�นที�มิใช่ร้อยละ SV ยังมีเหลืออยู่ที�จะนํามา
จ่ายเงินปันผลหรือไม ่ 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : N) อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามที�คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
เห็นวา่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท การจ่ายเงินปันผลจํานวนมากจะทํา
ให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลง อนัจะทําให้อตัราส่วนหนี �สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E ratio) สงูขึ �นซึ�งจะมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการกู้ ยืมเงินของบริษัท ดังนั �น บริษัทจึงจําเป็นต้องรักษาอัตราส่วนหนี �สินต่อส่วนของ       
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ผู้ ถือหุ้นไว้ อตัราส่วนหนี �สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบันอยู่ที�ประมาณ o เท่า ซึ�งเป็นอตัราส่วน   
ที�เหมาะสมที�ธนาคารจะอนมุติัเงินกู้ ในอตัราดอกเบี �ยที�ดีให้แก่บริษัท S) บริษัทจะรับไว้พิจารณา 

เลขานุการบริษัท (นางสาวสุพรรณี อัศวสุวรรณ์) : q) บริษัทมีแต่กําไรสุทธิที�เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล      
ในอตัราร้อยละ SV 

จงึเสนอที�ประชมุเพื�อรับทราบและเพื�อลงมติอนมุติั 

มต ิ ที�ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจ่าย    
เงินปันผลสว่นสดุท้ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามรายละเอียดที�รองประธานฯ เสนอทุกประการ โดยมีคะแนน
เสียงดงันี � 

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

5.  แต่งตั 7งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี 

ตามที�รองประธานฯ ร้องขอ เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที�ประชุมว่าเพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 การแต่งตั �งผู้ สอบบัญชี      

และการกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี ดังนั �น             

รองประธานฯ จงึเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีสําหรับระยะเวลาบญัชีสิ �นสดุวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2560 ดงันี �  

1. ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3356 
2. นายเพิ�มศกัดิ� วงศ์พชัรปกรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3427 
3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4301   

ซึ�งเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชี       

ของบริษัทสําหรับระยะเวลาบัญชีสิ �นสุดวนัที� 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ�งเป็น  

ผู้ ทําการตรวจสอบ ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือชื�อในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบ

บญัชี และ/หรือเอกสารอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

นอกจากนี � รองประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณากําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีสําหรับระยะเวลาบัญชี
สิ �นสุดวนัที� 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีจํานวน 5,450,000 บาท พร้อมทั �งค่าใช้จ่าย      
ที�อาจถกูเรียกเก็บเพิ�มเติมในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญั เป็นจํานวนไมเ่กิน 300,000 บาท 
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ผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุได้ซกัถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี � 

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิD ชัย สกุลศรีมนตรี) : ขอให้แสดงภาพถ่ายและประวัติของผู้ สอบบัญชีในหนังสือ          
เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นด้วย  

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : บริษัทจะรับไว้พิจารณา 

จงึเสนอที�ประชมุเพื�อพิจารณาลงมติอนมุติั 

มต ิ ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เ ป็น เอ กฉ ันท ์อนุมัติการแต่ งตั �งผู้ สอบบัญชีพ ร้อมทั �ง กําหนด                           
คา่สอบบญัชีและคา่ใช้จ่ายอื�นตามที�รองประธานฯ เสนอทกุประการ โดยมีคะแนนเสียงดงันี � 

เห็นด้วย 225,683,031 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

6.  เลือกตั 7งกรรมการแทนกรรมการที?พ้นจากตําแหน่งตามวาระหรือลาออกและแต่งตั 7งกรรมการ

ใหม่ 

รองประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทได้กําหนดให้กรรมการจํานวนหนึ�งในสามพ้น
จากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครั �ง ซึ�งในการประชุมครั �งนี � มีกรรมการที�พ้น
จากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน ดงันี �  

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

เพื�อเข้ารับภารกิจใหม ่นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ จะไมก่ลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและนายคนิุโอะ คะวะมรุะ 
จะลาออกจากตําแหน่งกรรมการโดยมีผลนับแต่วันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559 คณะกรรมการ       
จงึเห็นควรเสนอให้มีการแตง่ตั �งนายคิโยะยะซ ึอะซะนุมะ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ พร้อมทั �งแต่งตั �งนายเคนจิ 
ฮะยะชิ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการสืบตอ่จากนายคนิุโอะ คะวะมรุะ  

ดงันั �น บุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเลือกตั �งและแต่งตั �งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระหรือลาออก ได้แก่ 

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



 

 11

4. นายคิโยะยะซ ึอะซะนมุะ 
5. นายเคนจิ ฮะยะชิ  

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามแตอ่ย่างใด 

จงึเสนอที�ประชมุเพื�อพิจารณาลงมติเลือกตั �งกรรมการและแตง่ตั �งกรรมการใหม่ 

มต ิ ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมติัการเลือกตั �งนายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ นายชุนอิจิ    
โคบายาชิ และดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และแต่งตั �งนายคิโยะยะซึ อะซะนุมะ และนายเคนจิ      
ฮะยะชิ เป็นกรรมการของบริษัทตามที�รองประธานฯ เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี �  

N. 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 - 
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7. อนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท 

รองประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชมุพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี
สิ �นสดุวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 เป็นจํานวนไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึ�งเป็นจํานวนเดียวกับค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีที�ผ่านมา 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามแตอ่ย่างใด 

จงึเสนอที�ประชมุเพื�อพิจารณาลงมติอนมุติั 

มต ิ ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ �นสดุ
วันที� 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั �งหมด                   
ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุม โดยมีคะแนนเสียงดงันี � 

เห็นด้วย 225,686,031 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

8. อนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้  

 เพื�อระดมเงินทุนระยะยาวและเพิ�มความหลากหลายของแหล่งเงินทุนของบริษัทสําหรับเงินทุนหมุนเวียน   
และ/หรือ เงินทุนสํารอง และ/หรือ รีไฟแนนซ์ของบริษัท ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที�  3/2559 
เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามรายละเอียดที�ปรากฏด้านลา่งนี � 

ประเภท : หุ้ นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันหรือหุ้นกู้ ในประเภทและรูปแบบอื�น    
ไม่ว่ามีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ทั �งนี � ขึ �นอยู่กับสภาวะการณ์ของตลาด       
ณ เวลาที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้  

วตัถปุระสงค์ : เงินทนุหมนุเวียน และ/หรือ เงินทนุสํารอง และ/หรือ รีไฟแนนซ์ 

สกลุเงิน : บาท และ/หรือ ดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ เยน 

วงเงิน : ไม่เกิน 8,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื�นในจํานวนที�เทียบเท่า ทั �งนี � ในกรณีที�  
ออกหุ้นกู้ เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้คํานวณเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้
อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�ออกหุ้นกู้  

อาย ุ : ไม่เกิน 7 ปีนบัแตว่นัที�ออกหุ้นกู้  

วิธีการเสนอขาย : เสนอขายคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ        
ในลักษณะหมุนเวียนให้แก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือผู้ ลงทุน โดยเฉพาะ
เจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ
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ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื�น ๆ  ที�เกี�ยวข้อง
และมีผลใช้บงัคบัในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้  

อตัราดอกเบี �ย : ขึ �นอยู่กบัตลาดตราสารหนี � ณ เวลาที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้  

ทั �งนี � คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนด
เงื�อนไข และรายละเอียดอื�น ๆ รวมถึงดําเนินการใด ๆ ตามที�จําเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ตลอดจน
ดําเนินการขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานที�เกี�ยวข้องและจดทะเบียนหุ้ นกู้       
ในตลาดรองตราสารหนี � 

รายละเอียดเพิ�มเติมจะได้นําเสนอตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื�ออนุมติัเมื�อบริษัทมีความพร้อมที�จะออก
และเสนอขายหุ้นกู้  

ผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุได้ซกัถามและผู้บริหารของบริษัทได้ตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นดงัต่อไปนี � 

ผู้ถือหุ้น (นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล) : N) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ จะทําให้อัตราส่วนหนี �สินต่อ         
สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ�มขึ �นหรือไม ่S) บริษัทได้รับการจดัอนัดบัเครดิต (Credit Rating) ที�ระดบัใด 

ผู้บริหารฝ่ายการเงินและการควบคุมงบประมาณ (นายคาซึมาซะ โอชิมา) : N) อัตราส่วนหนี �สินต่อ         

ส่วนของผู้ ถือหุ้นจะไม่เปลี�ยนแปลงมากนกั S) ในปีนี � บริษัทได้รับการเพิ�มอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาว 

(National Long-Term Rating) เป็น A- โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ �งส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้ถือหุ้น (นายอนุ ว่องสารกิจ) : การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือไม่     

มีวตัถปุระสงค์เพื�อการใด 

ผู้บริหารฝ่ายการเงนิและการควบคุมงบประมาณ (นายคาซึมาซะ โอชิมา) : วงเงินหุ้นกู้ ที�ขออนุมติัจะนําไปใช้

ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใน S ปีข้างหน้า 

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิDชัย สกุลศรีมนตรี) : วงเงินกู้ของบริษัทมีจํานวนเท่าใด และมีหุ้นกู้ ที�จะครบกําหนดไถ่ถอน

ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสิ �นสดุวนัที� SW กุมภาพันธ์ พ.ศ. SovV จํานวนเท่าใด การออกและเสนอขาย  

หุ้นกู้ครั �งนี �เพื�อนําไปไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�ออกไปแล้ว หรือเพื�อระดมทนุ  

 ผู้บริหารฝ่ายการเงินและการควบคุมงบประมาณ (นายคาซึมาซะ โอชิมา) : ณ ปัจจุบนั บริษัทมีหุ้นกู้ ทั �งหมด

ประมาณ 7,600 ล้านบาท ซึ�งจะครบกําหนดไถ่ถอนในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสิ �นสุดวันที� SW กุมภาพันธ์          

พ.ศ. SovV ประมาณ N,SVV ล้านบาท การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั �งนี �จะนําไปดําเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�ครบกําหนด 

และชําระหนี �เงินกู้จากธนาคาร 

จงึเสนอที�ประชมุเพื�อพิจารณาลงมติอนมุติั 



 

 14

มต ิ ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง
ดงันี �  

เห็นด้วย 225,686,131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

9. เรื?องอื?น ๆ 

 รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามคําถาม 

ผู้ถือหุ้น (นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล) : อตัราการเติบโตของรายได้และกําไรจากธุรกิจนายหน้าประกนัภยั
ของบริษัท อิออน อินชวัรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากดั ในปี พ.ศ. SooW เป็นอย่างไร 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด (นายศักรภพน์ ธีวรากร) : ในปี พ.ศ. 
SooW ธุรกิจนายหน้าประกันภยัของบริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากดั มีอตัราการเติบโต
ของรายได้ประมาณร้อยละ o สําหรับประกนัวินาศภยั และประมาณร้อยละ p สําหรับประกนัชีวิต ส่วนอตัรา
การเติบโตของกําไรอยู่ที�ประมาณร้อยละ NV โดยยอดกําไรจากประกนัวินาศภยัอยู่ที�ประมาณ N,rVV ล้านบาท 
และประกนัชีวิตอยู่ที�ประมาณ N,NVV ล้านบาท 

ผู้ถือหุ้น (นายอนุ ว่องสารกจิ) : N) ตามที�ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ได้ประกาศคงอตัราดอกเบี �ยนโยบายไว้
เท่าเดิม แต่มีโอกาสปรับอัตราดอกเบี �ยขึ �นอย่างน้อย S ครั �งในปี พ.ศ. Soop นั �น บริษัทมีมุมมองในเรื�องนี �
อย่างไร และคาดว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด S) ธุรกิจสินเชื�อรายย่อยเพื�อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การกํากบั (Nano Finance) มีผลกระทบตอ่บริษัทมากน้อยเพียงใด  

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : N) บริษัทไมน่่าจะได้รับผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินทั �งในระยะสั �นและ
ระยะยาว S) หากพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ของสินเชื�อรายย่อยเพื�อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับแล้ว    
จะพบวา่เหมาะสมกบัผู้ประกอบการประเภท SMEs ซึ�งมิใช่กลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัท 

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิDชัย สกุลศรีมนตรี) : N) บริษัทได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของสกุลเงินเยนหรือไม่    
S) บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) มีผลกระทบตอ่บริษัทหรือไม ่และบริษัทเตรียมแผนการรองรับไว้อย่างไร 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : N) บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของสกุลเงินเยนเนื�องจาก     
ได้ทําการป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน (FX Hedging) ไว้เตม็จํานวน 

กรรมการ (นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร) : S) เนื�องจากพร้อมเพย์เป็นระบบการชําระเงินโดยใช้บญัชีเงินฝาก
ของธนาคารพาณิชย์ ดงันั �น ในระยะแรกจึงไม่น่าจะมีผลกระทบต่อกบับริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตาม
พฒันาการของบริการนี �ตอ่ไป 
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ผู้ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี) : การตั �งชื�อของบริษัทในเครือและบริษัทย่อยในกลุ่มประเทศ CLMV        
ถูกจํากัดโดยประเภทและขอบเขตการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทหรือไม่ และในแง่ของการลงทุน             
มีอตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น (ROE) แตกตา่งกนัอย่างไร 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : กฎหมายของแต่ละประเทศมีการควบคุมการตั �งชื�อบริษัทให้สอดคล้อง  
กบัประเภทธุรกิจที�ดําเนินการ เช่น ธุรกิจประเภทลีสซิ�งในประเทศลาว ต้องมีคําว่าลีสซิ�งปรากฏในชื�อบริษัท    
ส่วนในแง่ของผลตอบแทนจากการลงทุน เนื�องจากแต่ละบริษัทจัดตั �งขึ �นไม่พร้อมกัน ประกอบกับ            
ความแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ จงึทําให้ความสามารถในการคืนทนุและทํากําไรแตกตา่งกนั 

ผู้ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี) : จํานวนบตัรเครดิตของบริษัทมีอตัราสว่นคิดเป็นร้อยละ NN ของจํานวนบตัร
เครดิตที�ออกในประเทศไทยทั �งหมด ไม่ทราบว่ายอดการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตของบริษัทมีอตัราส่วนคิดเป็น
ร้อยละ NN ของยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทั �งหมดด้วยหรือไม่ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต             
ย่อมมีความสําคญักวา่จํานวนบญัชีบตัรเครดิต  

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : ยอดการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตของบริษัทมีอตัราส่วนน้อยกว่าร้อยละ NN 

ของยอดการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตทั �งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่าจํานวนบญัชีบตัรเครดิตมีความสําคญั
ไมน้่อยกวา่ยอดการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต ในการประกอบธุรกิจสินเชื�อรายย่อย สิ�งสําคญัคือฐานลกูค้า เพราะ
การมีฐานลูกค้าจํานวนมากทําให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้ง่าย ซึ�งบริษัทมีการจัดการฐานลูกค้า             
มาโดยตลอด นอกจากนี � รายได้ของบริษัทยังขึ �นอยู่กับอัตราการหมุนเวียนในการใช้จ่าย (Revolving) ของ
ลกูค้าด้วย  

ผู้ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี) : ยอดการใช้บตัรเครดิตที�มีการหมนุเวียนในการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละเท่าใด 

กรรมการ (นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร) : โดยเฉลี�ยแล้วประมาณร้อยละ oV ทั �งนี � อัตราการหมุนเวียน         
ในการใช้จ่ายจะแตกตา่งไปตามกลุม่ลกูค้า ได้แก่ กลุม่บตัรคลาสสิค บตัรโกลด์ และบตัรแพลตตินั�ม 

ผู้ถือหุ้น (นายธิสิทธิD  สิมาพัฒนพงศ์) : อตัราการจัดเก็บหนี �ในประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา ลาว และไทย     
คิดเป็นร้อยละเท่าใด 

เลขานุการบริษัท (นางสาวสุพรรณี อัศวสุวรรณ์) : ประเทศเมียนมาร์ กมัพูชา และลาวประมาณร้อยละ 
pp สว่นประเทศไทยประมาณร้อยละ pW.v 

ผู้ถือหุ้น (นายสุวิท พจนโสภนากุล) : ในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ �นสดุวนัที� SW กุมภาพันธ์ พ.ศ. SovV 
บริษัทประมาณการสินเชื�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ไว้ร้อยละเท่าใด และอตัราส่วนความสามารถในการ
ชําระหนี � (Coverage Ratio) อยู่ที�ร้อยละเท่าใด 

ผู้บริหารฝ่ายเร่งรัดหนี 7สิน (นางสาวสุริพร ธรรมวาทติย์) : บริษัทพยายามควบคมุอตัราส่วนสินเชื�อที�ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ ไว้เท่ากบัปีที�แล้วที�ประมาณร้อยละ q และบริษัทตั �งสํารองคา่เผื�อหนี �สงสยัจะสญูเกินกว่ายอด
ค้างชําระทั �งหมดของลกูหนี �ที�ค้างชําระตั �งแต ่q งวดขึ �นไปไว้ประมาณร้อยละ NNo 






