
 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 

วันศุกร์ที่ 22 มถุินายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. 
 

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวทิ  
เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

งดแจกของที่ระลึก 
เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัตใินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของหน่วยงานก ากับดูแล 

บริษัทได้จัดอาหารว่างส าหรับรับรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีมาร่วมประชุม (1 ชุดต่อ 1 ท่าน)  



 

 

 



 

 

 

 
 

วนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
เร่ือง   หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เรียน   ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
เอกสารแนบ 

1. สรุปรายงานประจ าปี 2560/2561 และรายงานประจ าปี 2560/2561 งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานของผู้สอบบญัชี
ฉบบัสมบรูณ์ในรูปแบบซีดี-รอม 

2. รายละเอียดคา่สอบบญัชี 
3. ประวัติบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และหลักเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอ

คา่ตอบแทนกรรมการ 
4. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ  การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพ่ือเข้าร่วมประชุม และการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. รายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมประจ าปี 2560/2561  
7. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2560/2561  
8. หนงัสือมอบฉนัทะ 

(แผนท่ีโรงแรมพลูแมน กรุงเทพ แกรนด์ สขุมุวิท) 
 
     ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติ 
ให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัศกุร์ท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 
โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ แกรนด์ สขุุมวิท เลขท่ี 30 ถนนสขุุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 

1.  รับทราบรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  
โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2560/2561 (เอกสารแนบ 1) ซึง่ได้แนบมานี ้

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบรายงานประจ าปีและรายงาน  
ของคณะกรรมการท่ีแสดงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุด วันท่ี 28 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
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2.  อนุมัติงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  

ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดท า 
งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ท่ีผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชีแล้ว เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

สินทรัพย์รวม  78,178.05  80,771.40 

หนีส้ินรวม  63,000.42  64,949.60 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 

 15,177.64  15,736.63 

มูลค่าหุ้นท่ีเรียกช าระแล้ว  250.00  250.00 

รายได้รวม  17,662.14  18,662.97 

ก าไรสุทธิ  
(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 

 2,733.92  2,966.33 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม  
(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 

 2,748.15  2,920.11 

รายละเอียดปรากฏในงบการเงินท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้วในรูปแบบซีดี-รอมท่ีได้แนบมากบัรายงาน
ประจ าปี 2560/2561 ท่ีสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว 

 
3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายส าหรับ 

รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมหลงัหกัเงิน
ส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทได้ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
จะต้องพิจารณาถงึกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี รวมถึงความจ าเป็น
และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร การจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ของบริษัท ซึง่สามารถเปรียบเทียบกบัจ านวนเงินปันผลท่ีจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีท่ีผ่านมาได้ดงันี ้
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หน่วย : บาทตอ่หุ้น 

ระยะเวลาบัญชี 

เงนิปันผล 

ระหว่างกาล ส่วนสุดท้าย พเิศษ 
(ในวาระครบรอบ 25 ปี) 

รวม  

รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 1.60  2.00  0.25  3.85 

รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 1.60  1.85  -  3.45 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
นอกจากนี ้จากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันท่ี  
28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ปรากฏว่าบริษัทมีก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ จ านวน 2,966,332,328.50 
บาท ซึ่งเป็นก าไรสุทธิภายหลังจากท่ีบริษัทได้ช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 แล้ว เช่นนี ้ 
จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี
สิน้สุดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ในอตัราหุ้นละ 2.25 บาท ซึง่รวมเงินปันผลพิเศษ จ านวน 0.25 บาท 
ต่อหุ้น เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 25 ปีของบริษัท ดงันัน้ จ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ส าหรับ 
รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 จะเท่ากบั 3.85 บาทต่อหุ้น ซึง่คิดเป็น 
อตัราร้อยละ 32.45 ของก าไรสทุธิ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนสดุท้ายในวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในสมดุทะเบียนหุ้นในวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 อนึ่ง 
เงินปันผลทัง้หมดจ่ายจากก าไรสะสมท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซึง่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคล
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอตัราเท่ากบั 1/4 ของเงินปันผลท่ีได้รับตามมาตรา 47 ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากร ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลส่วนสุดท้ายยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับ  
การอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 

4. แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่  

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท
ข้อ 36 การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี
สิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 และได้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ตามท่ีปรากฏ
ด้านลา่งนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

1. นางนิสากร ทรงมณี          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  5035 
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  4301 
3. นายยงยทุธ เลิศสรุพิบลู        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  6770 
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ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จ านวน 5,550,000 บาท พร้อมทัง้ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ จ านวนไม่เกิน 300,000 บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชี
ปรากฏในเอกสารแนบ 2 ซึง่ได้แนบมานี ้

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นควรให้ท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการแต่งตัง้นางนิสากร ทรงมณี ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือ  
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ นายยงยุทธ เลิศสรุพิบูล 
 ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  
เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุด วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
โดยก าหนดค่าสอบบัญชีจ านวน 5,550,000 บาท พร้อมทัง้ค่าใช้จ่ายท่ีอาจถูกเรียกเก็บเพ่ิมเติม ในกรณีท่ี 
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัเป็นจ านวนไมเ่กิน 300,000 บาท 
 

5. อนุมัตกิารแก้ไขข้อ 24, 25 และ 31 ของข้อบังคับของบริษัท 

ตามท่ีได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เพ่ือรับรองการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และค าสัง่
หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 เพ่ือลดเง่ือนไขการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้นในการร้องขอ 
ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นและก าหนดผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  
ได้แก่ ข้อ 24 และ 25 ในหมวดท่ี 5 (คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ) และข้อ 31 ในหมวดท่ี 6 
(การประชมุผู้ ถือหุ้น) ตามท่ีปรากฏด้านลา่งนี ้

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

ข้อ 24. ในการประชมุคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการ
มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้
ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี
ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ในกรณีท่ีมีรอง
ประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานท่ีประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนัน้ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการหนึง่ 
(1) คนเป็นประธานท่ีประชมุ 
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ก่อนแก้ไขข้อบงัคบั หลงัแก้ไขข้อบงัคบั 
การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือ
เสียงข้างมาก กรรมการหนึ่ง (1) คนมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง
ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่มีส่วนได้เสียใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่ (1) เพ่ือเป็นเสียงชีข้าด 

ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะ
ก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศ 
ท่ีเก่ียวข้อง 

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

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

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

ในกรณีท่ีประธานกรรมการก าหนดให้จดัการประชุม

ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ การเรียกประชมุคณะกรรมการ 

ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่ง

หนงัสือนดัประชมุโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
สามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  
 
การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวไว้แล้วนี ้
จะเรียกว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสามัญ โดยคณะ 
กรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  
 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
สามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  
 
การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวไว้แล้วนี ้
จะเรียกว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสามัญ โดยคณะ 
กรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
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ก่อนแก้ไขข้อบงัคบั หลงัแก้ไขข้อบงัคบั 
ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า 
(1/5) ของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้รวมทัง้หมด หรือ
จ านวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้ น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดสามารถเข้าช่ือกนัท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีประชุมผู้ ถือหุ้ นภายในหนึ่ง (1) เดือน  
นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

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

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

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

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการแก้ไขข้อ 24, 25 และ 31  
ของข้อบงัคบัของบริษัท 
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6. เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่งตัง้กรรมการใหม่ และลดจ านวน

กรรมการ 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท
ข้อ 16 กรรมการจ านวนหนึง่ในสามต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 นี ้มีกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ดงันี ้
 
1. นางสาวกณัณิกา เกือ้ศิริกลุ      กรรมการ 
2. นางจิราพร คงเจริญวานิช       กรรมการ 
3. นายเดช บลุสขุ             กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายเคนจิ ฮะยะชิ            กรรมการอิสระ 
 
นางจิราพร คงเจริญวานิช ไม่ประสงค์จะกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกต่อไปเน่ืองจากติดภารกิจ 
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้มีการแต่งตัง้นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์ และดร. มงคล เหล่าวรพงศ์  
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท 

ดงันัน้ บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเลือกตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ และบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ มีรายช่ือดงัท่ีปรากฏด้านลา่งนี ้
 
1. นางสาวกณัณิกา เกือ้ศิริกลุ 
2. นายเคนจิ ฮะยะชิ 
3. นางสาวสริุพร ธรรมวาทิตย์ 
4. ดร. มงคล เหลา่วรพงศ์ 
 
ประวัติบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้แนบมานี ้ 
และขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษัท 

นอกจากนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการลดจ านวนกรรมการของบริษัท
จากเดิม 14 ท่าน เป็น 13 ท่าน 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการเลือกตัง้นางสาวกณัณิกา เกือ้ศิริกุล 
และนายเคนจิ ฮะยะชิ กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท 
อีกวาระหนึ่ง และการแต่งตัง้นางสาวสริุพร ธรรมวาทิตย์ และดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัท และอนมุตัิการลดจ านวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 14 ท่าน เป็น 13 ท่าน 
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7. อนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  เพ่ือให้มั่นใจว่า
ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ ดั งนัน้  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนไมเ่กิน 25,000,000 บาท  

หลักเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้แนบมานี ้ 
และรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการรายบคุคลปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษัท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับ 
รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนไมเ่กิน 25,000,000 บาท 

 
8. อนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

เพ่ือระดมเงินทุนระยะยาวและเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งเงินทุนของบริษัทส าหรับเงินทุนหมุนเวียน 
และ/หรือ เงินทุนส ารอง และ/หรือ รีไฟแนนซ์ของบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ตามรายละเอียดท่ีปรากฏด้านลา่งนี ้

ประเภท : หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัหรือหุ้นกู้ ในประเภทและรูปแบบอื่น  
ไม่ว่ามีหลกัประกันหรือไม่ก็ตาม ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับสภาวะการณ์ของตลาด  
ณ เวลาท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้  

วตัถปุระสงค์ : เงินทนุหมนุเวียน และ/หรือ เงินทนุส ารอง และ/หรือ รีไฟแนนซ์ 
สกลุเงิน : บาท และ/หรือ ดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ เยน 
วงเงิน : ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในจ านวนท่ีเทียบเท่า ทัง้นี ้ 

ในกรณีท่ีออกหุ้นกู้ เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ให้ค านวณเป็นสกุลเงินบาท
โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีออกหุ้นกู้  

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

ในลักษณะหมุนเวียนให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ 
ในตา่งประเทศในคราวเดียวกนัหรือตา่งคราวกนั ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
กฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขาย
หุ้นกู้  

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัตลาดตราสารหนี ้ณ เวลาท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้  
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ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้ มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทมีอ านาจพิจารณา
ก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ เก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ตามท่ีจ าเป็น 
และสมควร เพ่ือการปฏิบตัิตามกฎหมาย รวมทัง้การจดทะเบียนหุ้นกู้ ในตลาดรองตราสารหนี ้การขออนุญาต
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การแต่งตัง้ท่ีปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้   
การลงนามสญัญาและสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสาร และสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงด าเนินการใด ๆ 
ตามท่ีจ าเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้   

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

9. เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

จงึขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีตามท่ีระบุไว้ในหน้าแรกของหนงัสือเชิญประชุม
ฉบับนีโ้ดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนตน  
โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และน ามามอบต่อประธาน 
ท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุม ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นจะต้องน าหลกัฐานตามรายละเอียด  
ท่ีระบุไว้ในค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลกัฐานแสดงตนเพ่ือเข้าร่วมประชุมและการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น (เอกสารแนบ 5) มาแสดงตอ่บริษัทเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ 

ในการนี ้เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  
และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทลงมติแทน ผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการบริษัท  
ผู้ ท่ีมีรายช่ือและรายละเอียดโดยย่อปรากฏในค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตน  
เพ่ือเข้าร่วมประชมุและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น (เอกสารแนบ 5) และส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว
พร้อมเอกสารประกอบมายังฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่  388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ 
ชัน้ 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ก่อนวนัท่ี 19 มิถนุายน พ.ศ. 2561 

นอกจากนี ้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะท่ีเป็นสถาบันการเงิน กองทุนรวม หรือคัสโตเดียน 
(Custodian) ให้แก่นักลงทุนซึ่งมีเอกสารเป็นจ านวนมาก ในการใช้สิทธิแทนผู้ มอบฉันทะในวันประชุมผู้ ถือหุ้ น  
บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพ่ือให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า  
โดยสง่มายงัฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) ตามท่ีอยู่ข้างต้นก่อนวนัท่ี 19 มิถนุายน พ.ศ. 2561 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 โดยค าสัง่คณะกรรมการ 
 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 

 
ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 4  แต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลา

บญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 

รายละเอียดค่าสอบบัญชี 

 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท 

ข้อ 36 ซึง่ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 และ
ได้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ
ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ตามท่ีปรากฏด้านลา่งนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  

 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด ดงัมีรายนามดงัต่อไปนีไ้ด้รับการเสนอช่ือ  
ให้เป็นผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใด 
คนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบ ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือช่ือในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบบญัชี 
และ/หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 

รายช่ือผู้สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี ระยะเวลาที่สอบบัญชีให้บริษัท 

1. นางนิสากร ทรงมณี 5035 - 
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 4301 - 
3. นายยงยทุธ เลิศสรุพิบลู 6770 - 

นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับ  
รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จ านวน 5,550,000 บาท พร้อมทัง้ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญั จ านวนไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับจ านวนค่าสอบ
บญัชีท่ีจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีท่ีผ่านมาได้ดงันี ้

หน่วย : บาท 

ระยะเวลาบัญชี 
ค่าสอบบัญชี 

รายไตรมาส ประจ าปี รวม 

รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 1,650,000.00  3,900,000.00  5,550,000.00 

รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  1,650,000.00  3,800,000.00  5,450,000.00 
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ทัง้นี ้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทท่ีตัง้อยู่ใน
ประเทศไทย สว่นบริษัทย่อยในประเทศกมัพชูา ประเทศลาว และประเทศเมียนมาร์ บริษัทได้แต่งตัง้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมทัส ุจ ากดั หรือส านกังานท่ีเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุจ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี 

 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั และผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและ

บริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  
และ/หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด 
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เอกสารแนบ 3 

 
ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 6 เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

แต่งตัง้กรรมการใหม่ และลดจ านวนกรรมการ 
 

ประวัตบิุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ชื่อ นางสาวกณัณิกา เกือ้ศิริกลุ 
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ กรรมการ 
อายุ 64 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certificate Program 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2,000 หุ้น (0.0008%) (ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561) 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 14 ปี 
จ านวนครัง้การประชุมในปี 2560 มีการประชมุคณะกรรมการ 12 ครัง้ เข้าประชมุ 12 ครัง้ 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กระบวนการคดัเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการ

สรรหา เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา   
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิในด้านต่าง ๆ 
จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงท่ีผ่านมาแล้วเห็นว่า 
นางสาวกัณณิกา เกือ้ศิริกุล  มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตัง้เป็น
กรรมการของบริษัท 

การด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 
กลุม่บริษัทอิออน  
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ 

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

 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
– ไมม่ี – 
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ 
– ไมม่ี – 
บริษัทอื่น ๆ 
– ไมม่ี –  
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ประวัตบิุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ชื่อ นายเคนจิ ฮะยะชิ 
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ กรรมการ 
อายุ 67 ปี 
สัญชาต ิ ญ่ีปุ่ น 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี สาขาภาษาเยอรมนั 

Tokyo University of Foreign Studies  
ประเทศญ่ีปุ่ น 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ – ไมม่ี – 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท – ไมม่ี – (ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561) 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 2 ปี 
จ านวนครัง้การประชุมในปี 2560 มีการประชมุคณะกรรมการ 12 ครัง้ เข้าประชมุ 11 ครัง้ 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กระบวนการคดัเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการ

สรรหา เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา  
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิในด้านต่าง ๆ 
จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงท่ีผ่านมาแล้วเห็นว่า  
นายเคนจิ ฮะยะชิ มีคณุสมบตัิเหมาะสม สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

การด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 

กลุม่บริษัทอิออน  
2558 – ปัจจบุนั กรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร 
 บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
 บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส (เอเชีย) จ ากดั 
บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
– ไมม่ี – 
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ 
– ไมม่ี – 
บริษัทอื่น ๆ 
2550 – 2557 ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ซิกมา่ เบส แคปปิตอล จ ากดั  
2557 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา 

สถาบนัสง่เสริมบรรษัทภิบาล ประเทศญ่ีปุ่ น 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร 

ออปติคอล คอมบ์ อิงค์  
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ประวัตบิุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ชื่อ นางสาวสริุพร ธรรมวาทิตย์ 

ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ กรรมการ 
อายุ 49 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ – ไมม่ี – 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท – ไมม่ี – (ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561) 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท – ไมม่ี –  
จ านวนครัง้การประชุมในปี 2560 ไม่เคยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเน่ืองจากเพ่ิงได้รับการเสนอช่ือให้เข้า

ด ารงต าแหน่งกรรมการในปี พ.ศ. 2561 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กระบวนการคดัเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการ

สรรหา เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา  
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิในด้านต่าง ๆ 
จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงท่ีผ่านมาแล้วเห็นว่า 
นางสาวสริุพร ธรรมวาทิตย์ มีคณุสมบตัิเหมาะสม สมควรแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ของบริษัท 

การด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 

กลุม่บริษัทอิออน  
2549 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 

 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ 

 บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัทอื่น ๆ ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
– ไมม่ี – 
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ 
– ไมม่ี – 
บริษัทอื่น ๆ 
– ไมม่ี –  
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ประวัตบิุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ชื่อ ดร. มงคล เหลา่วรพงศ์ 
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ กรรมการ 
อายุ 48 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาโท สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Association Program และ Director Certificate Program 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท – ไมม่ี – (ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561) 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท – ไมม่ี – 
จ านวนครัง้การประชุมในปี 2560 ไมเ่คยเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการ เน่ืองจากเพ่ิงได้รับการเสนอช่ือให้เข้า

ด ารงต าแหน่งกรรมการในปี พ.ศ. 2561 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กระบวนการคดัเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการ

สรรหา เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา   
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิในด้านต่าง ๆ 
จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพ เห็นว่า ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ มีคุณสมบัติเหมาะสม 
สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

การด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 
กลุม่บริษัทอิออน 
– ไมม่ี – 
บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
– ไมม่ี – 
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 

 บริษัท บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทอื่น ๆ 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัท เจริญสิน แอสเสท จ ากดั  
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นิยามกรรมการอสิระ 

บริษัทก าหนดคณุสมบตัิของ “กรรมการอิสระ” ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณี
ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส  
พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย  
หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของผู้ ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่   
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม  
ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนี ้
ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใด 
จะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว 
ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
คา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ  
มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น  ซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้อง 
กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยั
ในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพื่อสง่เสริมให้กรรมการอิสระ 
ได้มีโอกาสประชุมระหว่างกนัเอง เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาคณุภาพ การก ากบัดแูลกิจการของบริษัทตามหลกัการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
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ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 7 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี
สิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

 
หลักเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 

 
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากปัจจุบันบริษัท 

ยงัไมม่ีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปีเพ่ือให้มัน่ใจวา่คา่ตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ 
ดงันัน้ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนไม่เกิน 25,000,000 บาท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับ
คา่ตอบแทนกรรมการในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีท่ีผ่านมาได้ดงันี ้

หน่วย : บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี ค่าตอบแทนกรรมการ 

รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวนัที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  25,000,000 

รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวนัที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  25,000,000 

 
ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย รวมถงึรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการรายบคุคล

ปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษัท 
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เอกสารแนบ 4 

 
ข้อบังคับของบริษัทที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนัสิน้สุดของ 

รอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วไว้แล้วนี ้จะเรียกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ

เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  

 ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้รวมทัง้หมด หรือจ านวนผู้ ถือหุ้น

ไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้

ทัง้หมดสามารถเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นวิสามัญ

เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้

คณะกรรมการต้องจดัให้มีประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

 

ข้อ 32. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือแจ้งนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ี

จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว โดยจดัส่ง

เอกสารดงักล่าวให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนเพ่ือทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุมทัง้นีใ้ห้ลงโฆษณา

ค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกว่าสาม (3) วนั โดยลงติดตอ่กนัเป็นเวลาสาม (3) วนั  

 ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจงัหวดัท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอื่นใดก็ตามแล้วแต่

คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

 
ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบ ห้า (25) 

คน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดรวมกนั และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะครบองค์ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเลยเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่และใน
กรณีนีใ้ห้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนี ้
ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ  
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ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ 

ในท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานใน

ท่ีประชมุดงักลา่ว 

 

ข้อ 35. มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบั

หนึ่งหุ้ นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่ง 

เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น  

ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง 

(ก) การขายหรือโอนกิจการทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัของบริษัทให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ

บางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการ

กบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท และ 

(ช) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

 
ข้อ 36. กิจการที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกิจการ ผลงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และประกาศจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการเก่าท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดคา่ตอบแทน

กรรมการ 
(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
(6) กิจการอื่น ๆ  
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ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
1. วิธีการมอบฉันทะ 

1.1  บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
ท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี (“การประชุม”) ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคล
อื่นหรือให้กรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งตามท่ีบริษัทได้เสนอช่ือไว้ข้างล่างนี ้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน โดยผู้ ถือหุ้นอาจระบช่ืุอผู้ รับมอบฉนัทะได้มากกวา่ 1 ราย แตผู่้ เข้าร่วมประชมุจะต้องเป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะคนใดคนหนึง่เท่านัน้ 

ทัง้นี ้หนงัสือมอบฉนัทะทัง้หมดท่ีได้แนบมานี ้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไปท่ีง่าย
ไม่ซบัซ้อน หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
และหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เข้าร่วมประชุมสามารถ
แตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะโดยกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามท่ีส่งมาด้วยนีใ้ห้ครบถ้วน
ชดัเจน  

1.2 ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึง่ดงัต่อไปนีเ้ข้าร่วมประชมุแทนก็ได้ 

(1) นายนพพนัธป์ เมืองโคตร  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ 70  ปี 
 ท่ีอยู่ติดตอ่           เลขท่ี 388 อาคารเอก็เชน ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 สว่นได้เสียในวาระการประชมุ : – ไมม่ี –  

 (2)  นายชนุอิจิ โคบายาชิ     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          อาย ุ 75  ปี 
 ท่ีอยู่ติดตอ่           เลขท่ี 388 อาคารเอก็เชน ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 สว่นได้เสียในวาระการประชมุ : – ไมม่ี –  

ในกรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนมายังฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) เลขท่ี 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชัน้ 27  
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 3 วนั เพ่ือบริษัท 
จะได้สง่มอบให้กรรมการผู้ รับมอบฉนัทะด าเนินการตามท่ีได้รับมอบฉนัทะตอ่ไป 

1.3 ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีสง่มาด้วยนี ้พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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2. การลงทะเบียนเข้าประชุม 
ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมการประชุมได้ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวนัประชุม จนถึงก่อนปิดการประชุม 
ณ บริเวณหน้าห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สขุุมวิท เลขท่ี 30 ถนนสขุุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

3. หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นต้องน ามาในวันประชุม 
3.1 บุคคลธรรมดา 

3.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาตไิทย 
(1) บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ ถือหุ้น หรือ 
(2) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาเอกสารตามข้อ (1) และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของ 

ผู้ รับมอบฉนัทะ 
3.1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
(1) หนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น หรือ 
(2) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาเอกสารตามข้อ (1) และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของ 

ผู้ รับมอบฉนัทะ 

3.2 นิตบุิคคล 
3.2.1 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
(1) กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบิคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 

(ก) ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล และ 

(ข) บตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของกรรมการผู้มีอ านาจ  
(2) กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

(ก) ส าเนาเอกสารตามข้อ (1) ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล และ 
(ข) บตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะ 

3.2.2 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
(1) กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบิคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 

(ก) ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง ลงนามรับรอง 
โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล และ 

(ข) บตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของกรรมการผู้มีอ านาจ  
(2) กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

(ก) ส าเนาเอกสารตามข้อ (1) ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล และ 
(ข) บตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะ 

หมายเหตุ 
1. ส าเนาเอกสารทกุฉบบั จะต้องมีการลงนาม พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้าม)ี เพ่ือรับรองความถกูต้องด้วย 
2. เอกสารท่ีจดัท าขึน้ในตา่งประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2560/2561 

 
ถงึ : เลขานกุารบริษัท 
 ฝ่ายบริหารกลยทุธ์องค์กร (นกัลงทนุสมัพนัธ์) 
 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 

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

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

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

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

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

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

โทรศพัท์ : ………………………………………………….. 
 
ข้าพเจ้า/เรามีความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี 2560/2561 ในรูปแบบหนงัสือ  
 

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

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

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

 


