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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ของ 

บริษัท ออิอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) 

การประชมุได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพูลแมน 

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

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุจ านวน 11 ท่าน ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ประธานกรรมการ 

2. นายคิโยะยะซ ึอะซะนมุะ  รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

3. นางสพุร วธันเวคิน  กรรมการ 

4. นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการ 

5. นางสาวกณัณิกา เกือ้ศิริกลุ กรรมการ 

6. นางจิราพร คงเจริญวานิช กรรมการ 

7. นายนนัทวฒัน์ โชติวิจิตร กรรมการ 

8. นายนพพนัธป์ เมืองโคตร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. นายชนุอิจิ โคบายาชิ  กรรมการอิสระ 

10. ดร. สจุริต คณูธนกลุวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

11. นายเคนจิ ฮะยะชิ  กรรมการอิสระ 

 นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม และด าเนินการประชุม                

เป็นภาษาองักฤษ และนางสพุร วธันเวคิน กรรมการ ด าเนินการประชมุเป็นภาษาไทย  

 ในการประชมุครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 112 ราย และโดยการมอบฉันทะจ านวน 103 ราย 

รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 215 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 222,473,253 หุ้น หรือเท่ากบัร้อยละ 88.99 

ของจ านวนหุ้ นทัง้หมดท่ีช าระแล้วจ านวน 250,000,000 หุ้ น ครบเป็นองค์ประชุม ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิด        

การประชมุเพ่ือปรึกษากิจการ  

 ประธานกรรมการกล่าวแนะน ากรรมการ กรรมการอิสระ ผู้ สอบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมายให้แก่ผู้ ถือหุ้ น           

ท่ีเข้าร่วมประชุมทราบ หลงัจากนัน้ นางสาวสุพรรณี อศัวสุวรรณ์ เลขานุการบริษัท ได้ชีแ้จงถึงวิธีการลงคะแนนเสียง     

ให้ท่ีประชุมทราบและกล่าวเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง โดยมีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมสงัเกตการณ์        

1 ท่าน   
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1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  

ประธานกรรมการได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึง่ประชุม

เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมท่ีได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ น

พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามแตอ่ย่างใด 

จงึเสนอท่ีประชมุเพ่ือลงมติรับรอง 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจ าปี 2559 ตามท่ีประธานกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นด้วย 222,301,564 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91 

ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 190,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

2.  รับทราบรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษัท 

ประธานกรรมการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการด าเนินงาน                  

ในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงาน

ประจ าปีและผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560          

ของบริษัทตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษัท 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามแตอ่ย่างใด 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว รับทราบรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ตามท่ีประธานกรรมการเสนอ 

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

บัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทได้จดัท างบการเงิน

ของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านการตรวจสอบ      

จากผู้สอบบญัชีแล้ว เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
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หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบการเงนิเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม 

สินทรัพย์รวม 70,570.97 72,638.32 

หนีส้ินรวม 57,278.98 58,865.45 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 13,291.99 13,772.88 

มูลค่าหุ้นท่ีเรียกช าระแล้ว 250.00 250.00 

รายได้รวม 16,919.52 17,759.35 

ก าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 2,320.01 2,403.46 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม  
(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 

2,302.14 2,368.50 

ประธานกรรมการได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ท่ีผู้ สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินประจ าปี 

2559/2560  

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุได้ซกัถามและกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี  ้

ผู้ถือหุ้น (นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ) : 1) รายได้ในปีท่ีผ่านมาของบริษัท อิออน อินชวัรันส์ เซอร์วิส 

(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ิมขึน้ เพราะเหตใุดก าไรสทุธิจงึลดลง 2) เพราะเหตใุดรายได้ของบริษัท เอซีเอส เทรดดิง้ 

เวียดนาม จ ากัด จึงลดลงเมื่อเทียบกบัปีท่ีผ่าน ๆ มา 3) โครงการแก้ไขปัญหาหนีส้่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกัน 

(คลินิกแก้หนี)้ ของธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีผลกระทบตอ่บริษัทหรือไม่   

ประธานกรรมการ บริษัท ออิอน อนิชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด (นายศักรภพน์ ธีวรากร) : 

1) ในปีท่ีผ่านมา บริษัท อิออน อินชวัรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากดั ได้ลงทนุในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

จงึสง่ผลให้ก าไรสทุธิลดลง 

ผู้บริหารฝ่ายการเงินและบริหารจัดการและวางแผนการลงทุนของบริษัทในเครือต่างประเทศ                 

(นายคาซุมาสะ โอชิมะ) : 2) เน่ืองจากตลาดในประเทศเวียดนามมีการแข่งขันสูงท าให้รายได้ของบริษัท                   

เอซีเอส เทรดดิง้ เวียดนาม จ ากัด ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัท เอซีเอส เทรดดิง้ เวียดนาม จ ากัด ได้พยายาม

เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานโดยเพ่ิมจ านวนพนกังานและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานมากขึน้ โดยคาดว่า

ผลประกอบการในปีนีน้่าจะดีขึน้ 
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กรรมการ (นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร) : 3) โครงการแก้ไขปัญหาหนีส้่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนั (คลินิก  

แก้หนี)้ ในเฟสแรกครอบคลุมเฉพาะหนีท่ี้ลูกหนีค้้างช าระอยู่ต่อธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง โดยยังไม่รวมถึง       

ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบนัการเงิน (Non-Bank) เน่ืองจาก ณ ปัจจุบนั บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไม่สามารถ

บริหารจัดการหนีใ้ห้แก่ผู้ ประกอบธุรกิจท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ได้ จึงต้องมีการแก้ไขกฎหมาย      

ท่ีเก่ียวข้องซึ่งอยู่ในชัน้พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนท่ีจะน าเสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

(สนช.) ตอ่ไป 

ผู้ถือหุ้น (นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย) : 1) รายได้ของบริษัทในเครือและบริษัทย่อยในกลุ่มประเทศ CLMV 

คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของรายได้ทัง้หมดของบริษัท 2) สถานการณ์และสภาวะตลาดของแต่ละประเทศ        

เป็นอย่างไร 

ผู้บริหารฝ่ายการเงินและบริหารจัดการและวางแผนการลงทุนของบริษัทในเครือต่างประเทศ                   

(นายคาซุมาสะ โอชมิะ) : 1) รายได้ของบริษัทในเครือและบริษัทย่อยในกลุ่มประเทศ CLMV ทัง้หมดคิดเป็น

สดัสว่นประมาณร้อยละ 5 ของรายได้รวมของบริษัท 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จ ากัด (นายยูโระ คิซากะ) : 2) บริษัท     

อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จ ากัด  อยู่ในช่วงก าลังเจริญเติบโตและรวบรวม  Know-hows                   

ในการประกอบธุรกิจ ทัง้มีแผนท่ีจะเปิดสาขาใหม่ท่ีเมืองย่างกุ้ งและเร่ิมประกอบธุรกิจสินเช่ือรถจกัรยานยนต์ 

นอกจากนี ้ธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มอิออนก าลังศึกษาตลาดในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเราคาดว่าจะมีโอกาส           

ในการท าธุรกิจบตัรเครดิตและเงินอิเลก็ทรอนิกส์ในอนาคต 

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอซีเอส เทรดดิง้ เวียดนาม จ ากัด (นายยะซุฮิซะ ชินตานิ) : 2) ในปี พ.ศ. 2559 

บริษัท เอซีเอส เทรดดิง้ เวียดนาม จ ากัด ได้เผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และ        

การแข่งขันท่ีรุนแรง จึงใช้โอกาสนีใ้นการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน เช่น การลด

ระยะเวลาในการพิจารณาอนมุตัิสินเช่ือ และการควบคมุหนีเ้สีย 

กรรมการผู้จัดการ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc. (นายทาเคโตะ อันโดะ) : 2) AEON 

Specialized Bank (Cambodia) Plc. ได้รับใบอนุญาตธนาคารเฉพาะกิจในปี พ.ศ. 2558 และได้เร่ิมด าเนิน

ธุรกิจบัตรเครดิตในปี พ.ศ. 2559 AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc. มุ่งมัน่ท่ีจะขยายธุรกิจ       

บตัรเครดิต รวมทัง้สร้างระบบเพ่ือรองรับการช าระเงินผ่านสมาร์ทโฟนและเงินอิเลก็ทรอนิกส์ในปี พ.ศ. 2560 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จ ากัด (นายโยะชิยุกิ ชิโอะซะวะ) : 2) ในปีท่ี

ผ่านมา บริษัท อิออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จ ากดั มีรายได้เพ่ิมขึน้อีกเท่าตวั โดยมีการออกบตัรสินเช่ือ AEON 

Express Card และจะเร่ิมธุรกิจให้เช่าซือ้รถยนต์และสินเช่ือเงินกู้ในปีนี ้
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ผู้ถือหุ้น (นายเมธี อันอดิเรกกุล) : 1) บริษัทถือหุ้ นในอิออนมอลล์ในประเทศกลุ่ม CLMV หรือไม ่      

2) การท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับหลกัเกณฑ์การอนุมตัิวงเงินสินเช่ือตามขัน้ของรายได้จะมีผลกระทบ

ตอ่บริษัทหรือไม ่

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคนิ) : 1) บริษัทมิได้ถือหุ้นในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจอิออนมอลล์ในประเทศกลุ่ม 

CLMV  

กรรมการ (นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร) : 2) ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับเกณฑ์รายได้ขัน้ต ่าและวงเงิน

สินเช่ือส าหรับผลิตภณัฑ์บตัรเครดิตและสินเช่ือส่วนบุคคลส าหรับกลุ่มลกูค้ารายใหม่ท่ีมีอายุน้อย เพ่ือท่ีจะลด

ความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีอาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้บริษัทได้เตรียมพร้อมในอันท่ีจะปฏิบัติตามประกาศท่ีจะออกมา      

ใช้บงัคบั 

ผู้ถือหุ้น (นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ) : บริษัทก าหนดอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุน (D/E ratio) ไว้ไม่เกิน

เท่าไร  

เลขานุการบริษัท (นางสาวสุพรรณี อัศวสุวรรณ์) : บริษัทมีนโยบายในการจ ากัดอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุน 

(D/E ratio) ไมเ่กิน 10 เท่า 

ผู้ถือหุ้น (นายไพศาล วุฒิบัญชร) : 1) บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดของบัตรเครดิตเท่าไร 2) รายได้      

จากธุรกิจบตัรเครดิตในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมาคิดเป็นสดัสว่นร้อยละเท่าไร 

กรรมการ (นายนันทวัฒน์ โชตวิิจิตร) : 1) ส่วนแบ่งทางการตลาดของบตัรเครดิตของบริษัทคิดเป็นร้อยละ10 

2) รายได้จากบตัรเครดิตในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมาคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 37 

ผู้ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี) : 1) หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูของบริษัทเกิดจากสาเหตใุด และผลิตภณัฑ์ใด 

2) บริษัทจัดตัง้นิติบุคคลเฉพาะกิจขึน้เพ่ือวัตถุประสงค์ใด 3) เพราะเหตุใดบริษัทจึงไม่จัดตัง้บริษัทจ ากัด      

เพ่ือรับโอนสิทธิเรียกร้องในลกูหนีก้ารค้าแทนการจดัตัง้นิติบคุคลเฉพาะกิจซึง่มีระยะเวลาการด าเนินงานจ ากดั 

กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกือ้ศิริกุล) : 1) หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูของบริษัทเกิดจากหลายสาเหตุ 

เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยสดัส่วนหนีสู้ญและหนีส้งสยัจะสูญเกิดจากสินเช่ือ   

สว่นบุคคลมากกว่าบตัรเครดิต 2) นิติบุคคลเฉพาะกิจจดัตัง้ขึน้ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการระดมทุน 3) การจัดตัง้นิติบุคคลเฉพาะกิจภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์                

เป็นหลักทรัพย์ท าให้บริษัทไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเมื่อมีการโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนีก้ารค้าให้กับ           

นิติบคุคลเฉพาะกิจดงักลา่ว  

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ ชัย สกุลศรีมนตรี) : 1) เหตุใดงบก าไรขาดทุนจึงแสดงก าไรจากการขายลูกหนี ้             

ท่ีตดัจ าหน่ายเป็นหนีส้ญูแล้ว 2) ในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 บริษัท

จะมีการขายลกูหนีท่ี้ตดัจ าหน่ายเป็นหนีส้ญูแล้วอีกหรือไม่ 
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กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกือ้ศิริกุล) : 1) ในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวันท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2560 บริษัทได้มีการขายลกูหนีท่ี้ตดัจ าหน่ายเป็นหนีส้ญูแล้ว จึงท าให้มีรายการก าไรจากการขายลกูหนี  ้ 

ท่ีตดัจ าหน่ายเป็นหนีส้ญูแล้วปรากฏในงบก าไรขาดทุน 2) บริษัทมีการตดัจ าหน่ายหนีส้ญูจากบญัชีลกูหนีทุ้ก

เดือน ดงันัน้จ านวนลูกหนีท่ี้ถูกตดัเป็นหนีสู้ญจะสะสมเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ บริษัทจ าเป็นต้องประเมินว่าการขาย

ลกูหนีท่ี้ตดัจ าหน่ายเป็นหนีส้ญูแล้วนัน้เป็นประโยชน์แก่บริษัทมากกว่าการท่ีบริษัทจะติดตามทวงถามลกูหนี ้

เองหรือไม ่หากได้ประโยชน์มากกวา่ บริษัทก็จะพิจารณาขายลกูหนีท่ี้ตดัเป็นหนีส้ญูแล้วนัน้ออกไป 

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : รายได้ค่านายหน้าและรายได้อื่น ๆ ท่ีปรากฏในงบก าไรขาดทุน     

ในสว่นของงบการเงินรวมมาจากการประกอบธุรกิจใด 

กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกือ้ศิริกุล) : รายได้ค่านายหน้าเป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจนายหน้า

ประกันภัยของบริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด ส่วนรายได้อื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นรายได้

ท่ีมาจากค่าสนับสนุนทางการตลาดท่ีบริษัท อิออน อินชวัรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากดั ได้รับจากบริษัท

ประกนั 

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงงบการเงิน 2559/2560 หน้า 85 เพราะเหตุใดบริษัท            

จงึขาดทนุจากการจ่ายช าระผลประโยชน์ 

กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกือ้ศิริกุล) : การขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์เกิดจากจ านวน

ผลประโยชน์ ท่ีบริ ษัทได้จ่ายให้แก่พนักงานภายหลังใ ห้ออกจากงานมากกว่าจ านวนท่ีบริ ษัทตัง้             

ประมาณการไว้ 

ผู้ถือหุ้น (นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล) : การขาดทุนจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์           

และสินทรัพย์ไมม่ีตวัตนเกิดขึน้เพราะสาเหตใุด 

กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกือ้ศิริกุล) : การขาดทุนจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์และ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเกิดจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ท่ีหมดอายุหรือล้าสมัยซึ่งไม่ได้ใช้งานหรือไม่รองรับ          

กบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ตลอดจนได้มีการตดัจ าหน่ายส่วนปรับปรุงส านกังานและสาขา โดยส่วนใหญ่เกิดจาก   

การย้ายท่ีตัง้ส านกังานของศนูย์ปฏิบตัิการหาดใหญ่ 

ผู้ถือหุ้น (นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล) : 1) เพราะเหตใุดการช าระบญัชีของบริษัท อีเทอนอล 5 นิติบุคคล

เฉพาะกิจ จ ากดั ซึง่จดทะเบียนเลิกกิจการในวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จึงเสร็จสิน้ในวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2560 2) ขอให้อธิบายการโอนคืนสิทธิเรียกร้องในลกูหนี ้และส่วนแบ่งทรัพย์สินของบริษัท อีเทอนอล 5 

นิติบคุคลเฉพาะกิจ จ ากดั ภายหลงัจากการช าระบญัชี 
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กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกือ้ศิริกุล) : 1) การช าระบัญชีต้องด าเนินการหลายขัน้ตอน โดยต้อง          

จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แล้วต้องผ่านขัน้ตอนการตรวจสอบความถูกต้องของ        

การช าระภาษีโดยกรมสรรพากรซึ่งใช้เวลานานท่ีสุด แล้วผู้ ช าระบัญชีจึงด าเนินการจดทะเบียนเสร็จ             

การช าระบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2) ภายหลงัจากการช าระบัญชี สิทธิเรียกร้องในลูกหนีจ้ะถูกโอน

กลบัมายงับริษัททัง้หมด และคืนเงินคา่หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท อีเทอนอล 5 นิติบคุคลเฉพาะกิจ จ ากดั 

ผู้ถือหุ้น (นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล) : การลงทุนเพ่ิมในเทคโนโลยี Big Data มีจ านวนเท่าไร และจะให้

ผลตอบแทนจากการลงทนุ (ROI) ภายในระยะเวลาเท่าไร 

กรรมการ (นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร) : บริษัทได้ลงทุนหลกัสิบล้านบาท และคาดว่าจะได้รับผลตอบแทน

จากการลงทนุ (ROI) ภายใน 3 ปี 

ผู้ถือหุ้น (นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์) : 1) ลกูหนีท่ี้ช าระหนีต้รงเวลาคิดเป็นสดัส่วนเท่าไรของลกูหนี ้

ทัง้หมดของบริษัท 2) การช าระหนีข้องลกูหนีใ้นประเทศ CLMV เป็นอย่างไร 

กรรมการ (นางจริาพร คงเจริญวานิช) : 1) ลกูหนีท่ี้ช าระหนีต้รงเวลาคิดเป็นสดัสว่นมากกวา่ร้อยละ 90 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคนิ) : 2) ไมม่ีปัญหาในการจดัเก็บหนีจ้ากลกูหนีใ้นประเทศ CLMV 

ผู้ถือหุ้น (นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล) : เพราะเหตใุดบริษัทจงึมีการกู้ ยืมเงินระยะยาวเป็นสกลุเงินเยนญ่ีปุ่ น

และดอลลาร์สหรัฐในสดัสว่นท่ีมากกวา่สกลุเงินบาท ทัง้ ๆ ท่ีอาจมีอตัราดอกเบีย้สงูกว่า และยงัต้องรับความเสี่ยง

ด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศอีกด้วย  

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : บริษัทพิจารณากู้ ยืมเงินระยะยาวจากแหล่งเงินทุนท่ีมีอตัราดอกเบีย้และ

เง่ือนไขท่ีดีท่ีสุดในขณะนัน้ และจะท าการป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Fully Hedged) ไว้เต็ม

จ านวน อีกทัง้การกู้ ยืมเงินในหลายสกุลเงินจากผู้ ให้กู้ หลายรายยังเป็นการกระจายความเสี่ยงและรักษา

ความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ ให้กู้ ไว้ 

 จงึเสนอท่ีประชมุเพ่ือลงมติอนมุตัิ 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมตัิงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้วตามท่ีประธานกรรมการ

เสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 222,477,878 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91 

ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 190,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการ จ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายส าหรับ            

รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

ประธานกรรมการได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์      
พ.ศ. 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ภายหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 
แล้ว จ านวน 2,403,463,462.26 บาท 

หน่วย : บาทตอ่หุ้น 

 

ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควรให้ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับ                

การด าเนินงานคร่ึงปีหลงัของรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ในอตัราหุ้นละ 

1.85 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ดงันัน้ จ านวนเงินปันผลทัง้สิน้ท่ีจ่าย

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จะเท่ากับ 3.45 บาทต่อหุ้ น           

ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 30 ของก าไร

สทุธิจากงบการเงินรวม หลงัหกัเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทได้ก าหนดไว้  อย่างไรก็ตาม          

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย      

ในแตล่ะปี รวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุได้ซกัถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี  ้

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : เมื่อเปรียบเทียบกบัขนาดกิจการของบริษัทแล้ว ถือว่าทุนจดทะเบียน

ของบริษัทมีจ านวนคอ่นข้างน้อย เพราะเหตใุดบริษัทจงึไมเ่พ่ิมทนุจดทะเบียน 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : บริษัทสามารถด าเนินกิจการได้โดยไม่ต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียน เน่ืองจาก

สถาบนัการเงินผู้ให้กู้อนมุตัิเงินกู้ ยืมให้แก่บริษัทโดยพิจารณาจากสว่นของผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั  

ระยะเวลาบัญชี เงนิปันผลระหว่างกาล เงนิปันผลส่วนสุดท้าย เงนิปันผลรวม 

รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุด 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

1.60 1.85 3.45 

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

1.60 1.85 3.45 
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ผู้ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี) : บริษัทไม่ควรจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีต ่ากว่าอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมท่ี

บริษัททต้องจ่ายให้แก่สถาบนัการเงิน  

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคนิ) : บริษัทจะรับไว้พิจารณา 

จงึเสนอท่ีประชมุเพ่ือรับทราบและเพ่ือลงมติอนมุตัิ 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นตามรายละเอียดท่ีประธานกรรมการเสนอ         

ทกุประการ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 222,477,880 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91 

ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 190,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

5.  แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 

ตามท่ีประธานกรรมการร้องขอ เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120        

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 36 การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี      

และการก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี ดังนัน้             

ประธานกรรมการจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีส าหรับระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 28 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ดงันี ้ 

1. ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3356 

2. นายเพ่ิมศกัด์ิ วงศ์พชัรปกรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3427 

3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4301   

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

ของบริษัทส าหรับระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง          

เป็นผู้ ท าการตรวจสอบ ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือช่ือในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงาน          

การสอบบญัชี และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้ประธานกรรมการได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีส าหรับระยะเวลาบญัชี

สิน้สุดวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีจ านวน 5,450,000 บาท พร้อมทัง้ค่าใช้จ่าย       

ท่ีอาจถกูเรียกเก็บเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั เป็นจ านวนไมเ่กิน 300,000 บาท 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามแตอ่ย่างใด 
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จงึเสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาลงมติอนมุตัิ 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีพร้อมทัง้ก าหนด   

คา่สอบบญัชีและคา่ใช้จ่ายอ่ืนตามท่ีประธานกรรมการเสนอทกุประการ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 213,921,167 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.07 

ไมเ่ห็นด้วย 7,654,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.44 

งดออกเสียง 1,093,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.49 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

6.  เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานกรรมการแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทได้ก าหนดให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสาม  

พ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้  ซึง่ในการประชุมครัง้นี ้มีกรรมการ    

ท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ดงันี ้ 

1. นางสพุร วธันเวคิน   กรรมการ 

2. นายนนัทวฒัน์ โชติวิจิตร   กรรมการ 

3. นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์   กรรมการ 

4. นายนพพนัธป์ เมืองโคตร   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

ดงันัน้ บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเลือกตัง้และแต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจาก

ต าแหน่งตามวาระ ได้แก่ 

1. นางสพุร วธันเวคิน       

2. นายนนัทวฒัน์ โชติวิจิตร 

3. นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ 

4. นายนพพนัธป์ เมืองโคตร 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุได้ซกัถามและผู้บริหารของบริษัทได้ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยนายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา) : บริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัการจ ากดั

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่ 

เลขานุการบริษัท (นางสาวสุพรรณี อัศวสุวรรณ์) : บริษัทไมม่ีนโยบายดงักลา่ว 

จงึเสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาลงมติเลือกตัง้กรรมการ 
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มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการเลือกตัง้นางสุพร วัธนเวคิน     
นายนนัทวฒัน์ โชติวิจิตร นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ และนายนพพันธป์ เมืองโคตร เป็นกรรมการ
ของบริษัทตามท่ีประธานกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

1. นางสพุร วธันเวคิน  เห็นด้วย 216,230,488     เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.11 

 ไมเ่ห็นด้วย 6,247,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.81 

 งดออกเสียง 190,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09 

 บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

2. นายนนัทวฒัน์ โชติวิจิตร เห็นด้วย 216,230,488     เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.11 

 ไมเ่ห็นด้วย 6,247,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.81 

 งดออกเสียง 190,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09 

 บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

3. นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ เห็นด้วย 210,508,667 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.54 

 ไมเ่ห็นด้วย 11,969,221 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.38 

 งดออกเสียง 190,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09 

 บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

4. นายนพพนัธป์ เมืองโคตร เห็นด้วย 221,807,888 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.61 

 ไมเ่ห็นด้วย 670,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.30 

 งดออกเสียง 190,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09 

 บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

7. เพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

เพ่ือรองรับการขยายการด าเนินธุรกิจของบริษัท ประธานกรรมการได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการเพ่ิม
จ านวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 12 ท่าน เป็น 14 ท่าน และแต่งตัง้กรรมการใหม่ 2 ท่าน โดยบุคคลท่ีได้รับ
การเสนอช่ือแตง่ตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท มีรายช่ือดงัท่ีปรากฏด้านลา่งนี ้

1.  นายมะซะโนะริ โคะซะคะ 
2.  นายคนิุโอะ คะวะมรุะ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามแตอ่ย่างใด 

จงึเสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาลงมติอนมุตัิ 
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มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมตัิการเพ่ิมจ านวนกรรมการของบริษัท
จากเดิม 12 ท่าน เป็น 14 ท่าน และการแต่งตัง้นายมะซะโนะริ โคะซะคะและนายคนิุโอะ คะวะมรุะ 
เป็นกรรมการของบริษัทตามท่ีประธานกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

1. นายมะซะโนะริ โคะซะคะ เห็นด้วย 213,257,388     เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.77 

 ไมเ่ห็นด้วย 9,220,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.14 

 งดออกเสียง 190,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09 

 บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

2. นายคนิุโอะ คะวะมรุะ เห็นด้วย 222,477,888     เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91 

 ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 งดออกเสียง 190,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09 

 บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

8. อนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนไมเ่กิน 25,000,000 บาท  

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุได้ซกัถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี  ้

ผู้ถือหุ้น (นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : เพราะเหตใุดจงึขออนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการเพ่ิมขึน้ 

กรรมกำร (นำงสุพร วัธนเวคิน) : ค่าตอบแทนกรรมการท่ีขออนุมตัิเพ่ิมขึน้นัน้เป็นวงเงินส าหรับกรรมการ
ปัจจบุนั 12 ท่าน รวมถงึกรรมการใหม ่2 ท่านด้วย 

จงึเสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาลงมติอนมุตัิ 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด                   

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 222,477,718 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91 

ไมเ่ห็นด้วย 170 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 190,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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9. เร่ืองอื่น ๆ 

 ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามค าถาม 

ผู้ถือหุ้น (ศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : เคร่ืองเบิกและช าระเงินสดอตัโนมตัิท่ีไม่ได้ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีส านกังานสาขา

ของบริษัทมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละเท่าไร และบริษัทจัดให้มีประกันภัยส าหรับเคร่ืองเบิกและช าระเงินสด

อตัโนมตัิดงักลา่วหรือไม ่

กรรมการ (นายนันทวัฒน์ โชตวิิจติร) : ร้อยละ 80 ของเคร่ืองเบิกและช าระเงินสดอตัโนมตัิของบริษัทตัง้อยู่

ในพืน้ท่ีส านักงานสาขาของบริษัท ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 20 ตัง้อยู่ในโซนเคร่ืองเอทีเอ็มในห้างสรรพสินค้า    

ซึ่งจะมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดติดตัง้อยู่ ทัง้นี ้บริษัทได้จัดให้มีประกันภัยส าหรับเคร่ืองเบิกและช าระเงินสด

อตัโนมตัิทกุเคร่ือง 

ผู้ถือหุ้น (นายไกรฤกษ์ โพธิอภญิาณวิสุทธ์ิ) : 1) ขอช่ืนชมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นและกรรมการท่ีเข้าประชุม

ตรงเวลาทุกท่านและตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้ นในทุกประเด็น 2) ขอแสดงความคิดเห็นว่าการเพ่ิม              

ทุนจดทะเบียนของบริษัทควรเป็นทางเลือกสดุท้าย เน่ืองจากอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของผู้ ถือหุ้น 

3) เห็นด้วยท่ีบริษัทงดแจกของสมนาคุณแก่ผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ความร่วมมือกับส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 4) บริษัทควรขยายฐานลกูค้าให้ครอบคลมุถึงนกัลงทุน

เตม็เวลา (Full-time investor) ท่ีไมม่ีรายได้ประจ า 5) ขอให้เพ่ิมช่องทางการให้ข้อมลูของฝ่ายนกัลงทนุสมัพันธ์

แก่นกัลงทนุรายย่อย 

ผู้ถือหุ้น (นายไกรวัลย์ คทวณิช) : 1) ธนาคารเฉพาะกิจ ในกรณีของ AEON Specialized Bank 

(Cambodia) Plc. หมายถงึอะไร 2) บริษัทยงัคงประกอบธุรกิจบริการรับช าระเงินผ่านบตัรเครดิต (Acquiring 

business) อยู่หรือไม ่และขอให้สรุปภาพรวมของธุรกิจดงักลา่วของบริษัท 3) ขอให้ปรับปรุงเคร่ืองรับช าระเงิน

ผ่านบัตรเครดิตท่ีให้บริการผ่านสมาร์ทโฟน (mPOS) ให้สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม 4) รายงานประจ าปี 

2559/2560 เล่มเล็กควรระบุว่าเป็นฉบับย่อ รวมทัง้แสดง QR code เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายงาน

ประจ าปีฉบบัเต็มได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 5) บริษัทควรขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มท่ีใช้ Private banking 

และ Wealth management banking ซึง่เป็นกลุม่ท่ีมีศกัยภาพสงู  

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : 1) AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc. ได้รับใบอนุญาต

ธนาคารเฉพาะกิจ ท าให้สามารถประกอบธุรกิจบตัรเครดิตได้ แตไ่มส่ามารถรับฝากเงินได้  

กรรมการ (นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร) : 2) บริษัทยงัคงประกอบธุรกิจ Acquiring business อยู่ในอนาคต

อนัใกล้นี ้ธุรกิจ Acquiring business จะเปลี่ยนรูปแบบไปจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่าง

การศกึษาและก าหนดรูปแบบและทิศทางของธุรกิจ 3) ส าหรับข้อสงัเกตเร่ือง mPOS บริษัทจะรับไปพิจารณา 
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ผู้ถือหุ้น (นางสาวธารทิพย์ เร่ียวธรรมรัฐ) : 1) เคร่ืองเบิกและช าระเงินสดอตัโนมตัิของบริษัทควรแสดง

ยอดเงินท่ีลกูค้าจะต้องช าระในรอบบญัชีนัน้ๆ ได้ทนัทีภายหลงัจากท่ีมีการส่งใบแจ้งการช าระเ งินให้แก่ลกูค้า 

2) บริษัทควรมีช่องทางการรับช าระเงินผ่านสมาร์ทโฟนโดยไมม่ีคา่ธรรมเนียม 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคนิ) : บริษัทจะรับไปพิจารณา 

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อยากทราบว่าบริษัทเพ่ิมเงินลงทุนใน AEON Specialized Bank 

(Cambodia) Plc. เท่าไร และหลงัจากท่ีบริษัทได้เพ่ิมเงินทนุแล้วมีทนุจดทะเบียนเท่าไร  

เลขานุการบริษัท (นางสาวสุพรรณี อัศวสุวรรณ์) : บริษัทเพ่ิมเงินลงทุนใน AEON Specialized Bank 

(Cambodia) Plc. จ านวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทุนจดทะเบียนหลงัจากเพ่ิมทุนมีจ านวน 12.5 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ   

ผู้ถอืหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : 1) บริษัทได้รับประโยชน์อะไรจากการออกบตัรเครดิตร่วมกบับริษัท 

บ๊ิกซี ซูเปอร์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2) ผู้ ถือบตัรเครดิตบ๊ิกซี แพลทินมั เพย์เวฟ ได้รับส่วนลดเท่าไร 3) บริษัท 

บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สามารถออกบัตรเครดิตอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันกับบัตรเครดิตร่วม    

ของบริษัทได้หรือไม่ 

กรรมการ (นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร) : 1) ประโยชน์ท่ีบริษัทได้รับจากการออกบตัรเครดิตบ๊ิกซี แพลทินมั 

เพย์เวฟ ร่วมกับบริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  คือ การขยายฐานลูกค้าใหม่ท่ี เป็นลูกค้าท่ีมี  

ยอดการใช้จ่ายประจ าท่ีห้างบ๊ิกซี 2) ลกูค้าจะได้รับสว่นลดร้อยละ 3 ทนัทีเมื่อช าระค่าสินค้าท่ีร่วมรายการด้วย

บัตรเครดิตบ๊ิกซี แพลทินัม เพย์เวฟ ท่ีห้างบ๊ิกซี 3) บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) จะไม่ออก   

บัตรเครดิตท่ีให้สิทธิประโยชน์ในลกัษณะเดียวกันกับบัตรเครดิตบ๊ิกซี แพลทินัม เพย์เวฟ ตลอดอายุสญัญา     

ท่ีท ากบับริษัท 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นเสนอเร่ืองอื่นใดเพ่ิมเติม ประธานกรรมการจึงกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นท่ีมาร่วมประชุม และ             

ปิดการประชมุเมื่อเวลา 13.00 น. 

ลงช่ือ       
                            ฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ 
                              ประธานกรรมการ 


