เลขที 05/2563

วันที 21 พฤษภาคม 2563
เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรือง แจ้ งมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง3 ที 5/2563 เรืองแนวปฏิบตั ิการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และรายการเกียวโยง
ตามทีประชุมคณะกรรมการบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครัง3 ที 4/2563
ซึงประชุมเมือวันที 28 เมษายน 2563 ได้ มีมติกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 วันที 24 มิถนุ ายน 2563
เวลา 10.00 น. ซึงสถานทีจัดประชุมจะแจ้ งให้ ทราบภายหลัง โดยให้ กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ พิจารณา
อนุมตั ิในการกําหนดสถานทีจัดประชุมนั 3น
สื บเนื องจากสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ดเชื อ3 ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึงมติก ารประชุม
คณะรัฐมนตรีเมือวันที 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ขอให้ งดกิจกรรมทีเป็ นการรวมกันของคนหมู่มาก และเพือดําเนินการตาม
พระราชกําหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที 19 เมษายน 2563
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง3 ที 5/2563 เมือวันที 21 พฤษภาคม 2563 จึงได้ มีมติอนุมตั ิให้ จัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ผ่ านสื"ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ในวันที 24 มิถนุ ายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้ อง
ประชุมชั 3น 27 เลขที 388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
(รายละเอียดแนวปฏิบตั ิการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
นอกจากนี 3 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติอนุมัติรายการเกียวโยงกับบริ ษัททีเกียงโยงกัน (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเคนจิ ฟุจิตะ)
กรรมการผู้จดั การ

เอกสารแนบ 1

แนวปฏิบัติการประชุมผ่ านสื"ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สื บ เนื องจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื อ3 ไวรั ส โคโรน่ า 2019 (COVID-19) บริ ษัท อิออน
ธนสิ น ทรั พ ย์ (ไทยแลนด์ ) จํา กั ด (มหาชน) ("บริ ษั ท ") มี ค วามห่ ว งใยในสถานการณ์ ดั ง กล่ า ว จึงขอแจ้ งให้
ทราบถึ ง แนวปฏิ บ ั ติ ต นใน การเข้ าร่ ว ม ประชุ ม ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจํ า ปี 2563 ผ่ า นสื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Meeting) ดั ง นี 3
1. ขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 เพือเป็ นการป้องกันและลดความเสียงต่อการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อ3 ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
และเพือสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัท ขอความร่ วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ
บริ ษัท ได้ แก่ ดร. สุ จริ ต คู ณธนกุลวงศ์ หรื อ ดร. มงคล เหล่ าวรพงศ์ เข้ า ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้ อมเอกสารประกอบมาที
-

ฝ่ ายบริ ห ารกลยุ ท ธ์ อ งค์ ก ร (นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ) เลขที 388 อาคารเอ็ ก เชน ทาวเวอร์ ชั น3 27
ถนนสุขุ ม วิ ท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ ง เทพมหานคร 10110 หรื อ อี เ มล ir@aeon.co.th
ก่ อนวันที" 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563

-

กรณีทีผู้ถือหุ้นทีได้ มอบฉันทะและส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้ อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ
ผ่ า น ท า ง อี เ ม ล ir@aeon.co.th เ มื อ บ ริ ษั ท ไ ด้ รั บ ห นั ง สื อ ม อ บ ฉั น ท ะ จ า ก ท่ า น แ ล้ ว
บริ ษั ท จะเป็ น ผู้ ชํ า ระค่ า อากรแสตมป์ ในรู ป แบบอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที เกี ยวข้ องของ
กรมสรรพากรต่อไป

1.2 กรณี ที ผู้ ถื อ หุ้ นประสงค์ จ ะมอบฉั น ทะให้ บุ ค คลอื นนอกเหนื อ จากกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท
เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุ ณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสารประกอบตามเอกสารแนบ 6
ทีระบุในหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ ตามทีอยู่หรื ออีเมลทีระบุในข้ อ 1.1 ข้ างต้ น
2. กรณีผ้ ูถือหุ้นมีความประสงค์ จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองผ่ านสื"ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)
2.1 ผู้ถื อ หุ้น จะต้ อ งลงทะเบี ยนผ่า นลิ ง3 ค์ https://www.aeon.co.th/aeon/agm2020/ โดยกรอกข้ อมู ล
ชื อ-นามสกุ ล , เลขทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น, จํา นวนหลั ก ทรั พ ย์ ที ถื อ , อี เ มล และหมายเลขโทรศัพ ท์
ที ติ ด ต่ อ ได้ ก่ อนวันที" 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
2.2 เมื อบริ ษั ท ได้ ตรวจสอบรายชื อผู้ ถื อ หุ้ นตามข้ อมู ล สมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น ณ วั น กํา หนดรายชื อ
ผู้ ถื อ หุ้ นที มี สิ ท ธิ เ ข้ าร่ ว มประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจํา ปี 2563 แล้ ว Username และ Password
จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลทีท่านผู้ถือหุ้นได้ ลงทะเบียนไว้ ภายในวันที" 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563
2.3 เพื อความสะดวกในการเข้ าร่ ว มการประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นผ่ า นสื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท่านผู้ถือหุ้น
โปรดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ไว้ ล่วงหน้ า ตามรายละเอียดดังนี 3
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสําหรับระบบปฏิบตั ิการ Android :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสําหรับระบบปฏิบตั ิการ iOS :
https://apps.apple.com/th/app/microsoft-teams/id1113153706

2.4 ณ วัน ประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า นสื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บริ ษัท จะเปิ ด ให้ ล งทะเบี ย นเพื อเข้ าร่ ว มประชุม
ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตั 3งแต่เวลา 9:00 น.
2.5 ผู้ ถื อ หุ้ นสามารถลงคะแนนเสี ย งในระหว่ า งช่ ว งเวลาการนั บ คะแนนในแต่ ล ะวาระการประชุ ม
โดยเฉพาะผู้ ถื อ หุ้ นที ลงคะแนนเสี ย งไม่ เ ห็ น ด้ วยหรื องดออกเสี ย งให้ ลงคะแนนเสี ย งโดยการ
ส่งข้ อความผ่านระบบ Microsoft Teams โดยระบุข้อมูล ได้ แก่ (นาย/นาง/นางสาว) ชือ – นามสกุล ของ
ผู้เข้ าประชุม (ระบุชือผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อชือผู้รับมอบฉันทะ), จํานวนหุ้น,
ไม่เห็นด้ วยหรืองดออกเสียงและวาระทีประสงค์จะลงคะแนนเสียง
2.6 เพื อเป็ นการสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นได้ รั บ และเข้ าถึ ง สิ ท ธิ ใ นการเข้ าร่ ว มประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นผ่ า น
สืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคําถามหรื อประเด็นข้ อสงสัยในแต่ละวาระผ่าน
สืออิเล็กทรอนิกส์แบบ Real Time โดยการส่งข้ อความผ่านระบบ Microsoft Teams
3. การส่ งคําถามล่ วงหน้ า
ผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะส่งคําถามล่วงหน้ า สามารถกระทําได้ ผ่านช่องทางดังต่อ ไปนี 3 ก่ อนวันที" 17 มิถุนายน
พ.ศ. 2563
1. ฝ่ ายบริ หารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) บริ ษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
เลขที 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชัน3 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที ir@aeon.co.th
3. โทรสาร หมายเลข 02-302-4470
นอกจากนี M บริ ษัทได้ กําหนดแนวทางและมาตรการปฏิบัติเพื"อป้ องกันความเสี"ยงของการแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชือM ไวรั สโคโรน่ า 2019 (COVID-19) สําหรั บคณะกรรมการบริ ษัทและผู้ประสานงานในการ
จั ด การป ร ะ ชุ ม ผ่ า น สื" อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ( e-Meeting) ณ ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ชั Mน 27
เลขที" 388
อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุ งเทพมหานคร 10110 ตามขันM ตอน
ดังต่ อไปนี M

1. ผู้เข้ าร่วมประชุมต้ องตรวจวัดอุณหภูมิผ่านเครื องตรวจวัดอุณหภูมิ โดยบริษัทฯ จะกําหนดจุดคัดกรองทีด้ านหน้ า
2.

3.
4.
5.

ทางเข้ าของอาคาร และทางเข้ า หน้ า ห้ อ งประชุม หากท่านใดมี อุณ หภูมิร่า งกายตัง3 แต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ 3นไป บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ เข้ าร่วมประชุม
หากผู้เข้ าร่วมประชุมรวมทั 3งบุคคลใกล้ ชิดมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรื อมาจากพื 3นทีทีมีการแพร่
ระบาดของโรคติ ด เชื อ3 ไวรั ส โคโรน่ า 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรื อหาก
มี อ าการเจ็ บ ป่ วยอย่ า งใดอย่ า งหนึ ง เช่ น มี ไ ข้ ไอ เจ็ บ คอ จาม มี นํ า3 มู ก หายใจเหนื อยหอบ บริ ษั ท
จะไม่อนุญาตให้ เข้ าร่วมการประชุมทุกกรณี
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ช ุม จ ะ ถ ูก จ ัด ใ ห้ นั ง ต า ม ที ที กํ า ห น ด โ ด ย จ ะ ม ีก า ร เ ว้ น ร ะ ย ะ ห ่า ง ท า ง ส ัง ค ม
(Social Distancing) ทีเหมาะสม โดยบริษทั ฯ จะจัดทีนังในห้ องประชุมโดยมีระยะห่างอย่างน้ อย 1 เมตร
ผู้เข้ าร่ วมประชุมต้ องสวมหน้ ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทําความสะอาดมือด้ วยเจลแอลกอฮอล์
ทีบริษทั ฯ จะจัดเตรี ยมไว้ เพือบริการตามจุดต่าง ๆ
เนื องจากเป็ น การจั ด ประชุ ม ผ่ า นสื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Meeting) บริ ษัทฯ ของดแจกของทีระลึก และงด
จัดอาหารสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 2
การเปิ ดเผยรายการที"เกี"ยวโยง
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ครัง3 ที 5/2563 ประชุมเมือวันที
21 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมตั ริ ายการทีเกียวโยงดังนี 3
1. วันเดือนปี ที"มีการตกลงเข้ าทํารายการ:
บริษัทที"เกี"ยวโยงกัน

วันที"ทาํ รายการ

บริ ษัท อิออน ไฟแนนเชียล (เซอร์ วสิ ) จํากัด (“AFS”)

ระยะเวลาของสัญญา 12 เดือน
ตั 3งแต่วนั ที 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

2. คู่สัญญาที"เกี"ยวข้ องกับบริ ษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน) (“AEONTS”):
บริษัท

ธุรกิจ

ความสัมพันธ์ กับบริษทั ฯ

AFS

ประกอบธุรกิจการเงิน

เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึงถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35.12

AFS Corporation “AFSC”

ประกอบธุรกิจการเงิน

AFS เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ AFSC อยู่ร้อยละ 100

3. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครือ ดังนี:M
บริษัท

ธุรกิจ

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นโดย
AEONTS

1) บริ ษัท เอซีเอส เซอร์ วสิ ซิง (ประเทศไทย) จํากัด (“ACSS”)
2) บริ ษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์ วิส (ประเทศไทย) จํากัด (“AIS”)

ประกอบธุรกิจบริการติดตามเร่งรัด
หนี 3สิน
ประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศ
ภัยและนายหน้ าประกันชีวิต

ร้ อยละ 100
ร้ อยละ 100

3) AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC (“ASB Cambodia”)

ธนาคารเฉพาะกิจ

ร้ อยละ 50

4) บริ ษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์ ) จํากัด (“AMF Myanmar”)

ประกอบธุรกิจ สินเชือรายย่อย

ร้ อยละ 100

5) บริ ษัท อิออน ลิสซิง เซอร์ วิส (ลาว) จํากัด (“ALS Lao”)

ประกอบธุรกิจ สินเชือรายย่อย

ร้ อยละ 92.58

4. ลักษณะทั"วไปของรายการ:
บริษทั อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์ วิส จํากัด (“AFS”) ได้ มีการช่วยบริ หารจัดการธุรกิจและให้ การสนับสนุน เพือให้
เกิดการเติ บโตและพัฒ นาธุ รกิ จแก่ บริ ษัทในเครื อ ในต่างประเทศ โดยบริ ษัท อิออน ธนสิน ทรั พย์ (ไทยแลนด์ ) จํ า กัด
(มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ ได้ ทําสัญญา “Business Administration Agreement” และจ่ายค่าธรรมเนียมให้ กบั บริ ษัท
อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์ วสิ จํากัด (“AFS”) โดยมีรายละเอียดดังนี 3
(หน่วย: พันบาท)

บริษัท

ค่ าธรรมเนียมรายปี
ปี 2563

AEONTS

98,576

ACSS

4,420

AIS

3,105

ASB Cambodia

5,038

AMF Myanmar

3,337

ALS Lao

759
115,235

รวม
*อัตราแลกเปลียน ณ วันที 13 พฤษภาคม 2563: 100 เยน = 30.3133 บาท

โดยจํานวนดังกล่าวคํานวณจากค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน อาทิเช่น ค่าแรงงาน ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานค่า
เครื องมือและอุปกรณ์จาก AFS ซึงเกิดจากบริษทั ในเครื อรวมทั 3งในส่วนของธุรกิจต่างประเทศ และค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้ ถูก
จัดสรรให้ กบั บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท AFS
5. มูลค่ ารวมของรายการ
(หน่วย: พันบาท)

รายการ

จํานวน

Business Administration Agreement

115,235

6. บุคคลเกี"ยวโยงโดยเป็ นกรรมการร่ วมใน AEONTS และบริษัทที"เกี"ยวโยงกัน:
บริษัทที"เกี"ยวข้ อง
กัน

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ ว

AFS

45,698,196,100 เยน/
216,010,128 หุ้น

ชื"อบุคคลเกี"ยวโยงระหว่ างบริษัทฯ

การถือหุ้น
ในบริษัท
เกี"ยวโยง

% การถือหุ้น
ในบริษัท
อิออน

นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ€

-

-

หมายเหตุ: 1นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ บริ ษัท อิ ออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํ ากัด (มหาชน) และดํารงตําแหน่งกรรมการ
ผูจ้ ดั การอาวุโส บริ ษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์ วิส จํ ากัด

7. ขนาดของรายการ:
รายการดังกล่าวใช้ เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ ซึงขนาดของ
รายการมีมูลค่ารวมประมาณ 115.23 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.57 ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ ซึงเกินกว่า
ร้ อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษทั ฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็ นรายการทีเกียวโยง
กันตามประกาศทีเกียวข้ องและต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทฯ ตลอดจนเปิ ดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลําดับ
นอกจากนี 3 บริษัทฯ ได้ อนุมตั ิรายการทีเกียวโยงกันในรอบ 6 เดือน ดังนี 3
-

-

-

เมือวันที 30 ธันวาคม 2562 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง3 ที 14/2562 ได้ มีมติอนุมติให้ ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc. (“ASB Cambodia”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยให้ เป็ น
เงินกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Loan) โดยมีมลู ค่ารายกการรวม 121.38 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.65 ของ
สินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ
เมือวันที 5 กุมภาพันธ์ 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง3 ที 2/2563 ได้ มีมติอนุมติให้ บริษัท อิออน ธน
สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือทําสัญญา outsourcing กับบริษัท อิออน ไฟแนนเชียล
เซอร์ วิส จํากัด (“AFS”) โดย AFS ดําเนินการให้ บริษัท อิออน เครดิต เซอร์ วิส (ฟิ ลลิปปิ นส์) จํากัด (“AEON
System”) ทําการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีมลู ค่ารายการรวม 90.41 ล้ านบาท อีกทั 3ง มีมติ
อนุมตั ิให้ สละสิทธิ•การลงทุนในหุ้นเพิมทุนของบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จํากัด (“AEON Thailand”) มูลค่าลงทุน
12.55 ล้ านบาท โดยคิดเป็ นรายการเกียวโยงจํานวนรวมทั 3งสิ 3น 102.96 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.54 ของ
สินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ
เมือวันที 10 มีนาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง3 ที 3/2563 ได้ มีมติอนุมติสนับสนุนบริการด้ าน
การเงินและบัญชีแก่บริษัท เอซีเอส แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 0.97 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
0.01 ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ

ดังนั 3น ขนาดของรายการเกียวโยงทีรับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึงรวมึงการอนุมตั ิครัง3 นี 3มีจํานวน
รวมทั 3งสิน 340.54 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.77 ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ ซึงเกินกว่าร้ อยละ 0.03 ของ
สินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล และให้ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพือพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
คณะกรรมการบริษทั ได้ พจิ ารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล
ขัดแย้ งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

และไม่

