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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 

ของ 

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
  

การประชุมไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมแกรนด

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

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 มีกรรมการบริษัทเขารวมประชุมจํานวน 10 ราย ดังตอไปน้ี 

1. นายมาซาโอะ มิซูโน  รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

2. นายมิตซูฮิโกะ ยาชิโร  กรรมการ 

3. นางสุพร วัธนเวคิน  กรรมการ 

4. นายชัชวาลย เจียรวนนท กรรมการ 

5. นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล กรรมการ 

6. นางจิราพร คงเจริญวานิช กรรมการ 

7. นายนพพันธป เมืองโคตร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

9. นายชุนอิจิ โคบายาชิ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

10. ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ กรรมการอิสระ 

 นายมาซาโอะ มิซูโน รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม และ

ดําเนินการประชุมเปนภาษาอังกฤษ และนางสุพร วัธนเวคิน กรรมการ ดําเนินการประชุมเปนภาษาไทย  

 ในการประชุมครั้งนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 62 ราย และโดยการมอบฉันทะจํานวน 70

ราย รวมมีผูถือหุนเขารวมประชุมเปนจํานวนทั้งสิ้น 132 ราย นับจํานวนหุนได 213,801,731 หุน หรือเทากับรอยละ 

85.52 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ชําระแลวจํานวน 250,000,000 หุน ครบเปนองคประชุม ประธานฯ ไดกลาวเปดการ

ประชุมเพื่อปรึกษากิจการ  

หลังจากที่ประธานฯ ไดกลาวเปดประชุมเรียบรอยแลว ในระหวางการประชุมไดมีผูถือหุนมาเขารวมประชุม

ดวยตนเองเพิ่มเติมอีก 5 ราย ถือหุนจํานวน 34,201 หุน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 1 ราย ถือหุนจํานวน 1 หุน 

ดังนั้น มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 67 ราย และโดยการมอบฉันทะ 71 ราย รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 

138 ราย นับจํานวนหุนได 213,835,933 หุน หรือเทากับรอยละ 85.53 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ชําระแลว 

 ประธานฯ กลาวแนะนํากรรมการ กรรมการอิสระ ผูสอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายใหแกผูถือหุนที่เขารวม

ประชุมทราบ หลังจากนั้นนางสาวสุพรรณี อัศวสุวรรณ เลขานุการบริษัท ไดชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงใหที่ประชุม

ทราบ 



 

 
  
 

2 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553  

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ซึ่งประชุมเมื่อ

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดสงใหกับผูถือหุนพรอม

กับหนังสือเชิญประชุมแลว 

ไมมีผูถือหุนซักถามแตอยางใด 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติจํานวน 213,835,933 เสียง 

ไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 

ตามที่ประธานฯ เสนอ   

2.  พิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดําเนินงานสําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 

ประธานฯ ในนามของคณะกรรมการบริษัทไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงผลการดําเนินงานสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 และขอใหที่ประชุมพิจารณาและรับทราบรายงาน

ประจําปและผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ของบริษัท

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปของบริษัท 

ภายหลังการรายงานผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 

แลว ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับรายงานประจําปและผลการดําเนินงานสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ของบริษัท  

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมไดซักถามและกรรมการของบริษัทไดตอบคําถามของผูถือหุนดังตอไปน้ี 

ผูถือหุน (นายฉัตรเฉลิม องอาจธานศาล ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย)  : รายงาน

ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 

แสดงใหเห็นวาจํานวนบัตรและยอดการใหสินเชื่อของบริษัทเพิ่มขึ้นมาก อางถึงงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 หนา 10 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นตามไปดวย โดยเพิ่มขึ้น

ประมาณ 500 ลานบาท บริษัทมีแนวทางจัดการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญอยางไร บริษัทมีอัตราสวนหนี้สิน

ตอทุน (Debt to equity ratio) เทาใด ขอเสนอใหแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนไวในรายงานประจําป 2554/2555 

ดวย 
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กรรมการ (นายมาซาโอะ มิซูโน และนางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล) และผูบริหารฝายเรงรัดหนี้สิน 
(นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย) : ปจจุบันอัตราสวนหนี้สินตอทุนของบริษัทคิดเปน 5.5 เทา ต่ํากวาอัตราสวน

หนี้สินตอทุนของรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ซึ่งอยูที่ 5.7 เทา ในรอบระยะเวลา

บัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 บริษัทไดตั้งสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในจํานวนประมาณ 

3,300 ลานบาทเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับมาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลใชบังคับในป พ.ศ. 2556 ปจจัยที่

สงผลใหหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 มี 3 

ประการ ไดแก 1. โรงงานปดกิจการในชวงปพ.ศ. 2551-2552 2. เหตุการณน้ําทวมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสาน 

ภาคใต และภาคกลางบางสวน และ 3. สภาวะความวุนวายทางการเมือง 

ผูถือหุน (นายฉัตรเฉลิม องอาจธานศาล ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย) : อางถึงงบ

การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 หนา 25 จํานวนลูกหนี้การคาที่ไมไดมี

การปรับโครงสรางหนี้มีจํานวนมากพอสมควร บริษัทมีนโยบายในการปรับโครงสรางหนี้อยางไร 

ผูบริหารฝายเรงรัดหนี้สิน (นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย) : บริษัทชวยเหลือลูกคาที่ประสบปญหาโดยเสนอ

การปรับโครงสรางหนี้ซึ่งจะชวยลดจํานวนคาผอนชําระและอัตราดอกเบี้ยใหต่ําลง นอกจากนี้ บริษัทไดพักชําระ

หนี้ใหแกลูกหนี้ที่ประสบปญหาอุทกภัยใน 51 จังหวัดตามหนังสือเวียนของธนาคารแหงประเทศไทย 

ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี) : อางถึงรายงานประจําป 2553/2554 หนา 2 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เพิ่มขึ้นประมาณ 300 ลานบาท ในขณะที่หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นประมาณ 500 ลานบาท อยาก

ทราบวาหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมีจํานวนเงินเทาใด หลังจากตัดหนี้สูญแลว บริษัทสามารถติดตามจัดเก็บ

หนี้ไดอีกเทาใด 

กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล) : บริษัทจะตั้งสํารองหนี้สูญเปนคาใชจาย รอยละ 100 สําหรับ

ลูกคาที่คางชําระตั้งแต 3 งวดขึ้นไป และบริษัทจะตัดหนี้สูญเมื่อลูกคาคางชําระตั้งแต 5 งวดขึ้นไป สําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 บริษัทตัดหนี้สูญจํานวนประมาณ 3,028 ลานบาท 

ภายหลังจากตัดหนี้สูญแลว บริษัทสามารถติดตามจัดเก็บหนี้ไดกวา 500 ลานบาท บริษัทพยายามอยาง

เต็มที่ในการติดตามจัดเก็บหนี้สูญกลับคืนมาใหได 

ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี) : อางถึงรายงานประจําป 2553/2554 หนา 5 บริษัทลงทุนในบริษัท 

ACS Trading Vietnam Co., Ltd. ซึ่งไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000 ลานดองเปน 50,000 ลานดอง บริษัท

ไดชําระคาหุนเปนจํานวนรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 50,000 ลานดอง หรือ 10,000 ลานดอง การเพิ่มทุนใช

เงินจากประเทศไทยใชหรือไม 

กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล) : บริษัทไดชําระคาหุนเปนจํานวนรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 

50,000 ลานดอง ซึ่งคิดเปน 10,000 ลานดองหรือ 16,819,263 บาท โดยโอนเงินลงทุนจากประเทศไทย 
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  ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี) : อางถึงรายงานประจําป 2553/2554 หนา 4 บริษัทเปดสาขาใน 

แม็กซแวลู พัฒนาการ แม็กซแวลู บางใหญ และแม็กซแวลู เอกมัย-รามอินทรา (ซีดีซี) แม็กซแวลูมีลักษณะเปน

อยางไร มีคาใชจายประมาณสาขาละเทาใด 

 กรรมการ (นายมาซาโอะ มิซูโน และนางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล) : บริษัท อิออน (ไทยแลนด) จํากัด มี

แผนการขยายสาขาใหมเปนซูเปอรมารเก็ต ในรูปแบบรานทันใจโดยเลือกทําเลที่ทันสมัย มีผูคนสัญจรผานมาก  

บริษทัเปดสาขารูปแบบใหมในแม็กซแวลูโดยจัดใหมีบริการของกลุมบริษัทอยางครบวงจร คาใชจายในการเปด

สาขาขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่ของแตละสาขา 

 ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี) : ผลการดําเนินงานของบริษัท AEON Credit Service Co., Ltd. ใน   

ปที่ผานมาที่เกิดวิกฤตที่ประเทศญี่ปุนเปนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของปกอนหนาปที่ผาน

มา 

 กรรมการ (นายมาซาโอะ มิซูโน และนางสุพร วัธนเวคิน) :  ปที่ผานมา รายไดรวมของบริษัท AEON 

Credit Service Co., Ltd. มีจํานวนประมาณ 169,000 ลานเยนหรือคิดเปน 61,000 ลานบาท กําไรสุทธิจากการ

ดําเนินงานมีจํานวนประมาณ 21,000 ลานเยนหรือคิดเปน 7,000 ลานบาท กําไรสุทธิในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น

ประมาณรอยละ 0.8 แตกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับป

กอนหนาปที่ผานมา 

ในระหวางการพิจารณาวาระนี้ ไดมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองเพิ่มเติมอีก 4 ราย ถือหุนจํานวน 

1,600 หุน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 1 ราย ถือหุนจํานวน 300 หุน ดังนั้น มีผูถือหุนมาเขารวมประชุม

ดวยตนเอง จํานวน 71 ราย และโดยการมอบฉันทะ 72 ราย รวมเปนจํานวนทั้งส้ิน 143 ราย นับจํานวนหุนได 

213,837,833 หุน หรือเทากับรอยละ 85.53 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ชําระแลว 

ที่ประชุมพิจารณาแลวรับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอ   

ทุกประการ 

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ  พ.ศ. 

2554 ที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว  

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว โดยรายละเอียดของงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ปรากฏในรายงานประจําปของบริษัท 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมไดซักถามและกรรมการของบริษัทไดตอบคําถามของผูถือหุนดังตอไปน้ี 
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ผูถือหุน (นายฮั้งใช อัคควัสกุล) : กรุณาอธิบายเกี่ยวกับกําไรจากการขายเงินลงทุนที่แสดงในหนา 5 และ

หนา 10 ของงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 

 กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล) : เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทไดขายเงินลงทุนในหุน

ของบริษัท AEON Credit Service (M) Bhd. โดยงบกําไรขาดทุนในหนา 5 และงบกระแสเงินสดในหนา 10 

ของงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 แสดงกําไรจากการขายเงิน

ลงทุนจํานวนประมาณ 51.05 ลานบาท ในขณะที่งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนแสดงเงินลงทุน

เผ่ือขายสวนที่โอนเปนกําไรเนื่องจากการขายเงินลงทุนจํานวนประมาณ 57.42 ลานบาท ทั้งนี้ เนื่องจากยอด

ดังกลาวเปนยอดคงเหลือตอนตนรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ซึ่งในระหวางรอบ

ระยะเวลาบัญชีดังกลาว ราคาหุนตลอดจนอัตราแลกเปลี่ยนมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา เมื่อบริษัทขายเงิน

ลงทุนดังกลาว กําไรจากการขายเงินลงทุนจึงเปนจํานวน 51.05 ลานบาทในงบกําไรขาดทุน 

ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี) : อางถึงรายงานประจําป 2553/2554 หนา 90 เกี่ยวกับรายการ

ระหวางกัน บริษัทชําระคาที่ปรึกษาใหบริษัท AEON Credit Service Co., Ltd. จํานวนประมาณ 44 ลานบาท 

บริษัทจําเปนตองจายทุกปหรือไม มีวิธีการคํานวณอยางไร เพราะเหตุใดจึงเพิ่งมีการเรียกเก็บ 

กรรมการ (นายมาซาโอะ มิซูโน และนางสุพร วัธนเวคิน) : อิออนเปนชื่อทางการคาที่เปนที่รูจักในระดับ

สากล คาที่ปรึกษาดังกลาวเปรียบเสมือนคาบริหารแบรนดซึ่งจัดเก็บดวยวิธีการเฉลี่ยตนทุนในการทําโฆษณา

และการจัดรายการสงเสริมการขายในระดับนานาชาติของบริษัท AEON Credit Service Co., Ltd. บริษัทได

เจรจาตอรองเพื่อขอยกเวนการเรียกเก็บคาที่ปรึกษาดังกลาวมาเปนระยะเวลากวา 16-17 ปแลว และไมสามารถ

ตอรองไดอีกแลว บริษัทอื่นๆ ในกลุมที่จัดตั้งในตางประเทศตองจายคาที่ปรึกษานี้เชนกัน 

 ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี) : อางถึงรายงานประจําป 2553/2554 หนา 92 เกี่ยวกับรายการ

ระหวางกัน บริษัทมีคาตัดจําหนายตนทุนซอฟทแวรของบริษัท AEON Credit Technology Systems 

(Philippines) Inc. จํานวนประมาณ 7 ลานบาท ไมทราบวาคาซอฟทแวรดังกลาวอิงกับงบกําไรขาดทุนในสวน 

คาตัดจําหนายตนทุนซอฟทแวรประมาณ 299 ลานบาทใชหรือไม เหตุใดคาตัดจําหนายตนทุนซอฟทแวร

เพิ่มขึ้นทุกป 

 กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล) : บริษัทจําเปนตองมีการพัฒนาระบบอยูตลอดเวลา จึงเกิด

ตนทุนคาซอฟทแวรซึ่งตองถูกทยอยตัดจําหนายเปนคาใชจายของบริษัท คาตัดจําหนายตนทุนซอฟทแวร

ประมาณ 299 ลานบาทนั้นเกิดขึ้นจากซอฟทแวรของทั้งบริษัท ซึ่งรวม 7 ลานบาทของบริษัท AEON Credit 

Technology Systems (Philippines) Inc. ดวย 

 ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี) : บริษัทชําระคาสนับสนุนการตลาดใหแกบริษัท เจ มารท จํากัด 

(มหาชน) จํานวนประมาณ 7 ลานบาท บริษัทไดผลตอบแทนจากบริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) อยางไรบาง  
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 กรรมการ (นายมาซาโอะ มิซูโน และนางสุพร วัธนเวคิน) : บริษัทไดออกบัตรเครดิต แมกซ การด รวมกับ

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) จํานวนประมาณ 100,000 บัตร ซึ่งเปนบัตรเครดิตรวมที่มีจํานวนบัตรมากที่สุด

ในบรรดาบัตรเครดิตรวมที่ออกโดยบริษัท โดยบริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) ไดมอบสิทธิประโยชนใหแกผูถือ

บัตรดังกลาว แจกใบปลิวเพื่อโฆษณาบัตรเครดิตรวมดังกลาวทุกๆ เดือน ทั้งยังไดโฆษณาชื่อทางการคาของ

บริษัทในฐานะผูใหบริการสินคาเงินผอนเพียงรายเดียวในเอกสารโฆษณาบริการสินคาเงินผอนที่แจกจาย ณ 

สาขาของบริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) อีกดวย การชําระคาสนับสนุนทางการตลาดนี้ถือวาเปนการดําเนิน

ธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งบริษัทไดมีความรวมมือทางธุรกิจกับบริษัทอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันดวย เงินที่บริษัท

จายไปในสวนนี้ควรถือวาเปนคาสนับสนุนการโฆษณา 

 ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี) : อางถึงรายงานประจําป 2553/2554 หนา 14 เกี่ยวกับโครงสราง

รายไดของบริษัท รายไดจากการใหบริการสินเชื่อสวนบุคคลมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ สาเหตุหลักคืออะไร แนวโนม

จะลดลงตอไปเรื่อยๆ หรือไม 

 กรรมการ (นางจิราพร คงเจริญวานิช) : หนี้ที่เกิดจากสินเชื่อสวนบุคคลมีความเสี่ยงคอนขางสูง 

เพราะฉะนั้น หลักเกณฑการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจึงเครงครัดมากกวาสินเชื่อประเภทอื่น เชนนี้ รายไดจากการ

ใหบริการสินเชื่อสวนบุคคลจึงลดลงอยางตอเนื่อง ในรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 

รายไดจากการใหบริการสินเชื่อสวนบุคคลลดลงแตไมมากและยังคงสอดคลองกับนโยบายของบริษัท 

 กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : บริษัทสนับสนุนใหมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพที่สุด บริษัท

สงเสริมใหพนักงานทุกคนทําหนาที่ของตนอยางเต็มที่ ฝายการตลาดหาลูกคา ฝายควบคุมสินเชื่อพิจารณา

อนุมัติสินเชื่อ และฝายเรงรัดหนี้สินติดตามจัดเก็บหนี้ จากประสบการณที่ผานมาทําใหบริษัทไดทราบวาลูกคา

ที่มีรายได  ตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาทเปนลูกคาที่ดีมากและรักษาเครดิตของตนเปนอยางดี ดังนั้น สําหรับ

ลูกคาที่รายไดตอเดือนไมถึง 15,000 บาท บริษัทจะพิจารณาอนุมัติบัตรสมาชิกใหโดยอนุมัติวงเงินสินเชื่อเชา

ซื้อและ/หรือสินเชื่อสวนบุคคลไปกอน เมื่อวันใดที่ลูกคามีรายไดตอเดือนถึง 15,000 บาท ลูกคาสามารถยื่น

เอกสารเพิ่มเติมเพื่อใหบริษัทพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตให นี่คือจุดแข็งของบริษัท 

ในระหวางการพิจารณาวาระนี้ ไดมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมโดยการมอบฉันทะจํานวน 1 ราย ถือหุน

จํานวน 300 หุน ดังนั้น มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 71 ราย และโดยการมอบฉันทะ 73 

ราย รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 144 ราย นับจํานวนหุนได 213,838,133 หุน หรือเทากับรอยละ 85.54 ของ

จํานวนหุนทั้งหมดที่ชําระแลว 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติจํานวน 213,838,133 เสียง 

ไมมีผูไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลวตามที่ประธานฯ เสนอ  
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4. พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุน
สํารองและการจายเงินปนผลสวนที่เหลือสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2554 

ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 บริษัทมี

กําไรสุทธิประมาณ 959,012,709 บาท กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรประมาณ 1,229,760,364 บาท โดยจะมี

การจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุน ดังนี้ ทุนสํารองสําหรับการขยายกิจการของบริษัทจํานวน 400 ลานบาท 

จายเงินปนผลงวดสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 จํานวน 262.5 ลาน

บาท และกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรยกไปในรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 จํานวน

ประมาณ 567,260,364 บาท 

สําหรับผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี 2553 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอจายเงินปนผล

สําหรับการดําเนินงานครึ่งปหลังของรอบระยะเวลาบัญชี 2553 ใหแกผูถือหุนในอัตรา 1.05 บาท ตอหุน โดย

กําหนดจายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 การจายเงินปนผลครั้งนี้เปนการจายเพิ่มจากการจายเงินปนผลระหวาง

กาลจํานวน 1.05 บาท  ตอหุน ซึ่งบริษัทไดดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 20 

ตุลาคม พ.ศ. 2553 ดังนั้น จํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 จะเทากับ 2.10 บาท ตอหุน สงผลใหอัตราการจายเงินปนผลคิดเปนรอยละ 54.74 ซึ่ง

สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทที่กําหนดไววามากกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมไดซักถามและกรรมการของบริษัทไดตอบคําถามของผูถือหุนดังตอไปน้ี 

ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี) : ทําไมบริษัทตองจัดสรรทุนสํารองสําหรับการขยายกิจการทุกป รอบ

ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 จัดสรรทุนสํารองสําหรับการขยายกิจการเปนจํานวน 650 

ลานบาท สวนรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 จัดสรรทุนสํารองสําหรับการขยาย

กิจการไวอีกจํานวน 400 ลานบาท แตไมเพิ่มทุน มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ยังอยูที่ 22-23 บาท ขอใหยุติการ

จัดสรรทุนสํารองสําหรับการขยายกิจการไว 1 ปแลวนําเงินไปใชสําหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  

 กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : การพิจารณาวาจะจัดสรรทุนสํารองสําหรับการขยายกิจการหรือไมคงตอง

เปนไปตามความเห็นสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน อัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt to equity ratio) มิได

พิจารณาเฉพาะทุนจดทะเบียน แตจะพิจารณาจากสวนของผูถือหุนทั้งหมด กําไรสวนที่มิไดจายเปนเงินปนผล

จะยังคงอยูในสวนของผูถือหุน ดังจะเห็นไดวามูลคาตามบัญชีตอหุน (Book value per share) เพิ่มสูงขึ้นทุกป 

ในสวนของกําไรสุทธิที่ลดลงจากปที่แลว กําไรกอนภาษีเงินไดของบริษัทเพิ่มขึ้น แตกําไรสุทธิหลังภาษีเงินได

ลดลงสืบเนื่องมาจากหลายสาเหตุดวยกัน เชน การคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล  การตั้งสํารองหนี้สูญและหนี้

สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นในชวงที่เกิดอุทกภัยซึ่งกรมสรรพากรไมอนุญาตใหนํามาหักเปนคาใชจายในการคํานวณ

ภาษีเงินไดนิติบุคคล รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีที่จะใชบังคับเพิ่มเติมในอนาคตอันใกลนี้ดวย 
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 ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี) : ถาบริษัทตองการใชเงิน ควรเพิ่มทุนจดทะเบียนเพราะบริษัทเปน

บริษัทจดทะเบียนซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพียง 250 ลานบาท บริษัทนํากําไรมาใชซึ่งเปนการลดทอนรายไดผูถือหุน

รายยอย การเพิ่มทุนจดทะเบียนจะเปนผลดีระยะยาวตอบริษัทเนื่องจากไมตองเสียดอกเบี้ย  

 กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : ถาบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน กําไรตอหุน (Net income per share) จะ

ลดลงในขณะที่ผูถือหุนบางทานอาจไมตองการใหมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็ได เปนเรื่องที่คณะกรรมการบริษัท

จะตองพิจารณาดวยความระมัดระวัง บางบริษัทอาจตองการใหอัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt to equity ratio) 

สูงกวาอัตราสวนหนี้สินตอทุนของบริษัทในปจจุบันดวย เมื่อ Gearing ratio ดีขึ้นยอมแสดงวาบริษัทมี

ผลตอบแทนดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในภาคธุรกิจการเงินการธนาคารแลว การจายเงินปนผลในอัตรา

กวารอยละ 50 ของกําไรตอหุนถือวาไมนอย  

 ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี) : ในรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 บริษัท

มีกําไรสุทธิมากแตจายเงินปนผลเพียง 2.10 บาทเทานั้น ไมวากําไรสุทธิมากหรือนอย บริษัทจายเงินปนผลนอย 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : อัตราการจายเงินปนผลที่คณะกรรมการเสนอสอดคลองกับนโยบายการ

จายเงินปนผลของบริษัทในอัตราไมต่ํากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ 

 ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อางถึงงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 หนา 15 ที่กลาวถึงมาตรฐานการบัญชีเร่ืองภาษีเงินไดซึ่งบริษัทพิจารณาวาจะมี

ผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน กรุณาอธิบาย 

 กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล) :  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เกี่ยวกับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

หรือที่เรียกวา Deferred tax ในปจจุบันคาใชจายบางรายการเปนรายจายตองหามซึ่งกรมสรรพากรไมอนุญาต

ใหบริษัทนํามาหักเปนคาใชจายได เชน การตั้งสํารองหนี้สูญซึ่งบริษัทตองนํามาบวกกลับเปนเงินไดเพื่อการ

คํานวณเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่เสียไปถือเปนคาใชจายทางภาษีอากรทั้งจํานวน แตเมื่อ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 บังคับใช ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่บริษัทไดเสียไปแลวในสวนที่เกี่ยวกับสํารองหนี้

สูญและหนี้สงสัยจะสูญยังไมถือเปนภาษีเงินไดนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆ บริษัทตองนําภาษีเงินได

นิติบุคคลในสวนที่เกี่ยวกับสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมาตั้งเปนสินทรัพยของบริษัท ดังนั้น กําไรสะสม

ของบริษัทจะเพิ่มขึ้น ดวยเหตุดังกลาว บริษัทจึงพิจารณาวามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 จะมีผลกระทบอยาง

มีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติจํานวน 213,838,133 เสียง 

ไมมีผูไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลและมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรร

กําไรสุทธิเปนทุนสํารองสําหรับการขยายกิจการของบริษัท และการจายเงินปนผลสวนที่เหลือใหแก  

ผูถือหุนตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอทุกประการ  
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5.  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระและ
 แตงตั้งกรรมการใหม 

ในวาระนี้ ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล ดําเนินการประชุมเปนภาษาไทยแทน                

นางสุพร วัธนเวคิน กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ หลังจากนั้น ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา 

ตามขอบังคับของบริษัทไดกําหนดใหกรรมการจํานวนหนึ่งในสามออกจากตําแหนงตามวาระในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้  มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ

จํานวน 4 ทาน ดังนี้  

1. นายคาซูฮิเดะ คามิตานิ  ประธานกรรมการ 

2. นางสุพร วัธนเวคิน กรรมการ 

3. นายชัชวาลย เจียรวนนท กรรมการ 

4. นายนพพันธป เมืองโคตร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวาบุคคลดังกลาวเปนบุคคลที่มีความสามารถใน

การบริหารงานของบริษัทใหประสบความสําเร็จอยางตอเนื่อง ดังนั้น ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่

ประชุมแตงตั้งบุคคลดังกลาวเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  

นอกจากนี้ คณะกรรมการเสนอใหที่ประชุมแตงตั้ง นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ เขาดํารงตําแหนงกรรมการของ

บริษัท  

ดังนั้น บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเลือกตั้งใหเปนกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ 

และกรรมการซึ่งลาออกจากตําแหนง ไดแก 

1. นายคาซูฮิเดะ คามิตานิ   

2. นางสุพร วัธนเวคิน 

3. นายชัชวาลย เจียรวนนท 

4. นายนพพันธป เมืองโคตร 

5. นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมไดซักถามและกรรมการของบริษัทไดตอบคําถามของผูถือหุนดังตอไปน้ี 

 ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี) : กรรมการที่มีสัญชาติญี่ปุนสวนใหญทํางานในประเทศญี่ปุนหรือ

ประเทศไทย และพักอาศัยอยูในประเทศญี่ปุนหรือประเทศไทยเปนหลัก 

กรรมการ (นายมาซาโอะ มิซูโน และนางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล) : ในปจจุบัน กรรมการที่มีสัญชาติ

ญี่ปุนที่ปฏิบัติงานอยูในประเทศไทยมี 2 ทาน สวนนายยาซูฮิโกะ คอนโดะ ภายหลังจากที่ไดรับการแตงตั้งเปน

กรรมการแลวจะพํานักและปฏิบัติงานอยูในประเทศไทย  

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระ

และกรรมการซึ่งลาออกจากตําแหนงทุกทานในคราวเดียวกัน ดังนี้
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1. นายคาซูฮิเดะ คามิตานิ :  มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ  จํานวน    213,820,232   เสียง 

 ผูไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง 

 งดออกเสียง จํานวน              17,901  เสียง 

 บัตรเสีย  จํานวน                   0 เสียง 

2. นางสุพร วัธนเวคิน :   มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ  จํานวน     213,807,132   เสียง  

 ผูไมเห็นดวย จํานวน     13,100 เสียง 

 งดออกเสียง จํานวน              17,901 เสียง 

 บัตรเสีย จํานวน                      0 เสียง 

3. นายชัชวาลย เจียรวนนท :  มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ  จํานวน     213,664,632   เสียง  

 ผูไมเห็นดวย จํานวน     155,600 เสียง 

 งดออกเสียง จํานวน               17,901 เสียง 

 บัตรเสีย  จํานวน                  0      เสียง 

4. นายนพพันธป เมืองโคตร: มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ  จํานวน     213,820,232   เสียง  

 ผูไมเห็นดวย จํานวน          0 เสียง 

 งดออกเสียง จํานวน              17,901 เสียง 

 บัตรเสีย  จํานวน                  0  เสียง 

5. นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ : มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ  จํานวน     213,820,232   เสียง  

 ผูไมเห็นดวย จํานวน          0 เสียง 

 งดออกเสียง จํานวน              17,901 เสียง 

 บัตรเสีย  จํานวน                  0 เสียง 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเลือกตั ้งนายคาซูฮิเดะ คามิตานิ นางสุพร วัธนเวคิน         

นายชัชวาลย เจียรวนนท นายนพพันธป เมืองโคตร และแตงตั้งนายยาซูฮิโกะ คอนโดะ เปน

กรรมการของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ 

6. พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท 

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 

20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 เปนจํานวนไมเกิน 13 ลานบาท ซึ่งเปนอัตราเดียวกับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 

20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมไดซักถามและกรรมการของบริษัทไดตอบคําถามของผูถือหุนดังตอไปน้ี 

ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี) :   อางถึงรายงานประจําป 2553/2554 หนา 60 คาตอบแทน

กรรมการ 13 ลานบาทไมเหมาะสมเพราะวาในรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 

จํานวนกรรมการลดลงจาก 13 ทาน เหลือ 11 ทานแตคาตอบแทนกรรมการยังคงเทาเดิม และยอดรวมของ
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คาตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นจากประมาณ 49 ลานบาทเปนประมาณ 55 ลานบาท  

กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล) : กรรมการจํานวน 11 ทานที่ระบุในรายงานประจําป 2553/2554 

หนา 60 เปนจํานวนกรรมการ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ซึ่งในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาว มี

กรรมการลาออก 3 ทาน กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ 1 ทาน และกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม 2 

ทาน คาตอบแทนกรรมการดังกลาวรวมถึงคาตอบแทนที่ไดจายใหแกกรรมการที่ลาออก กรรมการออกจาก

ตําแหนงตามวาระ และกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมในระหวางระหวางรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 คาตอบแทนกรรมการจํานวน 13 ลานบาท เปนเพียงงบประมาณซึ่งบริษัทจะพิจารณา

จายจริงตามความเหมาะสม แตไมเกินวงเงินดังกลาว 

ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี) : เงินเดือนและคาตอบแทนสําหรับผูบริหารเพิ่มขึ้นจากประมาณ 40 

ลานบาทเปนประมาณ 46 ลานบาท แตคาตอบแทนกรรมการลดลงจากประมาณ 8.94 ลานบาทเหลือประมาณ 

8.84 ลานบาท และเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพสวนของบริษัทลดลงจากประมาณ 0.51 ลานบาทเหลือ

ประมาณ 0.37 ลานบาท เทากับวาการเขาออกของกรรมการไมมีผลกระทบตอคาตอบแทนกรรมการของบริษัท 

กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล) : คาตอบแทนกรรมการอาจแบงออกไดเปน 2 สวนหลัก ไดแก        

1. เงินเดือนและคาตอบแทนอื่นสําหรับผูบริหาร และ 2. คาตอบแทนกรรมการ จะเห็นไดวาคาตอบแทน

กรรมการในรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 และรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 

กุมภาพันธ 2554 แตกตางกันไมมาก แตเงินเดือนและคาตอบแทนอื่นสําหรับผูบริหารจะแตกตางกัน

คอนขางมากซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารระดับสูง 

ผูถือหุน (นายศักดิ์ชยั  สกุลศรีมนตรี) : ทําไมกรรมการมีการเขาออกบอยครั้ง 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : เปนเรื่องของการปรับโครงสรางภายในกลุมบริษัทในเครือเพื่อปองกัน
ปญหาเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) กรรมการบางทานจึงจําเปนตองลาออกจากบริษัท แต
ยังคงเปนกรรมการบริษัทในกลุมอิออนซึ่งเปนเรื่องที่ดีในแงของการบริหาร 

ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี) : กรรมการบางทานบริหารงานใหแกบริษัทถึง 8 แหง จะมีเวลา

บริหารงานใหแกบริษัทหรือไม 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : กรรมการที่มิใชกรรมการบริหารจะจัดเวลามาเขารวมการประชุม

คณะกรรมการของบริษัท  

ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี) :  อางถึงรายงานประจําป 2553/2554 หนา 62 ระบุวากรรมการ

ลาออกระหวางป แตประธานกลาววาหมุนเวียนอยูบริษัทในเครือ 

กรรมการ (นางสุพร วัธนเวคิน) : กรรมการลาออกจากบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด 

(มหาชน) เราจึงตองระบุในรายงานวา ลาออกจาก บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) แต 

ยังคงเปนกรรมการบริษัทในกลุมของอิออนอยู  
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ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติจํานวน 213,838,133 เสียง 

ไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว และดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ     ผู

ถือหุนที่มาประชุม มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับ              รอบ

ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ  

7.  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555  

ตามที่ประธานฯ รองขอ เลขานุการบริษัทไดแถลงตอที่ประชุมวาเพื่อใหเปนไปตามมาตรา 120 แหง

พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ บ ริ ษั ท ม ห า ช น จํ า กั ด  พ . ศ .  2 5 3 5  แ ล ะ ข อ บั ง คั บ ข อ ง บ ริ ษั ท  ข อ  3 6 

การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป ดังนั้น จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด วันที่ 20 

กุมภาพันธ  พ.ศ. 2555 ดังนี้  

1. นายนิติ จึงนิจนิรันดร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 

2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 

3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301   

ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปน

ผูทําการตรวจสอบ ใหความเห็น และ/หรือลงลายมือชื่อในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบ

บัญชี และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

นอกจากนี้  ประธานฯ  ได เสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี สําหรับ               

รอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 เปนจํานวนเงินไมเกิน 5.1 ลานบาท พรอมทั้ง

คาใชจายอื่นๆ เปนจํานวนเงินไมเกิน 130,000 บาท ซึ่งเปนอัตราเดียวกับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมไดซักถามและกรรมการของบริษัทไดตอบคําถามของผูถือหุนดังตอไปน้ี 

ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี) : เหตุใดผูสอบบัญชีจึงไมขึ้นคาสอบบัญชี เนื่องจากตองมีคาสอบ

บัญชีสําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เพิ่มขึ้นมา 

ผูสอบบัญชี (นายนิติ จึงนิจนิรันดร) : โดยปกติแลว ถาขอบเขตของงานสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจะตองขอเพิ่มคา

สอบบัญชี ครั้งแรกที่ไดประชุมรวมกับคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท ไดมีการพิจารณาสวนงานที่เพิ่มขึ้น

เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม และบริษัท อีเทอนอล 5 นิติบุคคลเฉพาะกิจ จํากัด จึงไดเสนอขอขึ้นคา
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สอบบัญชี แตเนื่องจากประธานกรรมการตรวจสอบไดขอใหผูสอบบัญชีพิจารณาลดตนทุนลงบางโดยพิจารณา

ลดชั่วโมงการทํางานเนื่องจากผูสอบบัญชีไดตรวจบริษัทมาพอสมควรและทางบริษัทและผูบริหารไดใหความ

รวมมือกับผูสอบบัญชีเปนอยางดี ผูสอบบัญชีจึงพิจารณาเห็นวาสามารถประหยัดเวลาการทํางานลงได

บางสวนเพื่อชดเชยขอบเขตของงานสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ผูสอบบัญชีเห็นดวยกับประธานกรรมการตรวจสอบ

และบริษัท ดังนั้น จึงไมขึ้นคาสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 

 ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี) : คาสอบบัญชีของบริษัท ACS Trading Vietnam Co., Ltd. รวมอยู

ในคาตอบแทนของผูสอบบัญชีที่เสนอมาหรือไม บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบ

บัญชีของบริษัท ACS Trading Vietnam Co., Ltd. ดวยหรือไม 

 ผูสอบบัญชี (นายนิติ จึงนิจนิรันดร) :  คาสอบบัญชีดังกลาวยังไมรวมคาสอบบัญชีของบริษัท ACS 

Trading Vietnam Co., Ltd. ซึ่งไดแตงตั้งใหบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบ

บัญชีของบริษัท ACS Trading Vietnam Co., Ltd. ดวย ในทางปฏิบัติของการสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ถา

บริษัทมีบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือ ผูสอบบัญชีควรที่จะสอบบัญชีทุกบริษัทเพื่อจะไดเห็นภาพของทั้งกลุม

บริษัท 

 ผูถือหุนที่ไมประสงคออกนาม : บริษัทควรหาผูสอบบัญชีที่มีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเทาเทียมกัน

สํารองไวดวย เผ่ือผูสอบบัญชีขึ้นคาสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 

 กรรมการ (นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล) : เนื่องจากบริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย บริษัทจึงตองใชสํานักงานสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทไดพิจารณาเปรียบเทียบคาสอบบัญชีที่เสนอโดยสํานักงานสอบบัญชีชั้น

นํา 4 แหงแลวเห็นวาผูสอบบัญชีไดเสนอคาสอบบัญชีในจํานวนที่เหมาะสม 

ในระหวางการพิจารณาวาระนี้ ไดมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองเพิ่มเติมอีก 1 ราย ถือหุนจํานวน 

1,000 หุน ดังนั้น มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 72 ราย และโดยการมอบฉันทะ 73 ราย 

รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 145 ราย นับจํานวนหุนได 213,839,133 หุน หรือเทากับรอยละ 85.54 ของจํานวนหุน

ทั้งหมดที่ชําระแลว 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติจํานวน 213,839,133 เสียง 

ไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีดังกลาว พรอมทั้งกําหนด

จํานวนเงินคาตอบแทนของผูสอบบัญชีพรอมท้ังคาใชจายอื่นตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ  

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

 ประธานฯ ไดสอบถามตอที่ประชุมเพื่อใหผูถือหุนไดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา และเปดโอกาสใหผูถือหุนได

ซักถาม 






