เลขที่ 14/2563
วันที่ 15 กันยายน 2563
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง แจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2563
บริ ษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้ งมติของคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 9/2563
โดยอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง (ตามเอกสารแนบ) ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายซึโทะมุ โอโมะเดะระ)
กรรมการผู้จดั การ

การเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยง
ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท อิ อ อน ธนสิน ทรั พ ย์ (ไทยแลนด์ ) จ ากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 9/2563 ประชุม เมื่ อ
วันที่ 15 กันยายน 2563 มีมติอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงดังนี ้
วันเดือนปี ที่มีการตกลงเข้ าทารายการ:
บริษัท

วันที่ทารายการ

บริษัท เอซีเอส แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(“ACS Capital”)

ระยะเวลาของสัญญา 3 เดือน
มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์ ) จากัด (มหาชน) (“AEONTS”):
บริษัท
บริษัท เอซีเอส แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (“ACS Capital”)

ธุรกิจ
ความสัมพันธ์ กับบริษทั ฯ
ประกอบธุรกิจ - เป็ นผู้ถือหุ้นของ AEONTS ซึง่ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19.20
ลิสซิง่
- เป็ นบริษัทในเครือของ AFS*

*บริ ษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์ วิส จากัด (“AFS”) - เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึง่ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 35.12
- เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ACS Capital

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์ ) จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดังนี:้
บริษัท
ธุรกิจ
ความสัมพันธ์ กับบริษทั ฯ
บริษัท เอซีเอส เซอร์ วิสซิง่ (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจ - AEONTS เป็ นผู้ถือหุ้น ACSS อยู่ร้อยละ 100
จากัด (“ACSS”)
เร่งรัดหนี ้สิน

ลักษณะทั่วไปของรายการ:
1. บริ ษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) (“AEONTS”) ได้ ให้ การสนับสนุน และช่วยบริ หารจัดการด้ าน
ธุรกิจให้ กบั บริ ษัท เอซีเอส แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (“ACS Capital”) และได้ คา่ สนับสนุนรายการในระยะเวลา
3 เดือน เป็ นจานวนไม่เกิน 169,125 บาท
2. บริ ษัท เอซีเอส เซอร์ วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด (“ACSS”) ได้ ให้ บริ การในการติดตามหนีส้ ินสาหรับลูกค้ าที่ค้างชาระ
และการฟ้องร้ องดาเนินคดีให้ กบั บริ ษัท เอซีเอส แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (“ACS Capital”) ทังนี
้ ้มีคา่ ธรรมเนียม
ในการให้ บริ การในระยะเวลา 3 เดือน เป็ นจานวนไม่เกิน 3,950,000 บาท

มูลค่ ารวมของรายการ:
บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน
AEONTS (3 เดือน)

มูลค่ า(บาท)
169,125
3,950,000
4,119,125

ACSS (3 เดือน)
รวม

รวมมูลค่าของรายการตังแต่
้ เดือน ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 เท่ากับ 4,119,125 บาท
บุคคลเกี่ยวโยงโดยเป็ นกรรมการร่ วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน:
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ACS Capital
ACSS

ทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ ว
30,437,500 บาท/
3,043,750 หุ้น
148,000,000 บาท
14,800,000 หุ้น

ชื่อบุคคลเกี่ยวโยงระหว่ างบริษัทฯ

การถือหุ้นใน
บริษัทเกี่ยวโยง

% การถือหุ้นใน
บริษัทอิออน

นายคาซึมาซะ โอชิมา1

-

-

นายมะซะโนะริ โคะซะคะ2
นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์3

-

0.04%
-

หมายเหตุ: 1นายคาซึมาซะ โอชิ มา ดารงตาแหน่งกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริ หาร บริ ษัท เอซี เอส แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด และดารงตาแหน่งกรรมการบริ หาร
บริ ษัท อิ ออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด
2
นายมะซะโนะริ โคะซะคะ ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษัท เอซี เอส เซอร์ วิสซิ่ ง (ประเทศไทย) จากัด และดารงตาแหน่งกรรมการที ่
ไม่ใช่ผบู้ ริ หาร บริ ษัท อิ ออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด
3
นางสาวสุริพร ธรรมวาทิ ตย์ ดารงตาแหน่งกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริ หารบริ ษัท เอซี เอส เซอร์ วิสซิ่ ง (ประเทศไทย) จากัด และดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ หารบริ ษัท อิ ออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด

ขนาดของรายการ:
รายการดังกล่าวใช้ เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ ซึ่งขนาดของ
รายการมีมลู ค่ารวม 4.12 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ แต่เมื่อรวมรายการเกี่ยวโยงที่
บริ ษัทฯ ได้ อนุมตั ิในรอบ 6 เดือนมีดงั นี ้
- เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 05/2563 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท อิออน ไฟแนน
เชียล เซอร์ วิส จากัด (“AFS”) ได้ มีการช่วยบริ หารจัดการธุรกิจและให้ การสนับสนุนแก่บริ ษัทในเครื อในต่างประเทศ โดยบริ ษัท
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ ได้ ทาสัญญา “Business Administration Agreement”
และจ่ายค่าธรรมเนียมให้ กบั บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์ วิส จากัด (“AFS”) ซึง่ ขนาดของรายการมีมลู ค่ารวมประมาณ
115.23 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.57 ของสินทรัพย์ทมี่ ีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ

- เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 07/2563 ได้ มีมติอนุมตั ิการสนับสนุน และช่วย
บริ หารจัดการด้ านธุรกิจให้ กบั บริษัท เอซีเอส แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (“ACS Capital”) เป็ นจานวนไม่เกิน 0.34 ล้ าน
บาทและบริ ษัท เอซีเอส เซอร์ วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด (ACSS) ให้ การติดตามหนี ้สินสาหรับลูกค้ าที่ค้างชาระและการฟ้องร้ อง
ดาเนินคดีให้ กบั บริ ษัท เอซีเอส แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (“ACS Capital”) เป็ นจานวนเงิน 6.1 ล้ านบาท โดยมีมลู ค่า
รายการรวม 6.44 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.05 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนของบริ ษัทฯ
ดังนัน้ ขนาดของรายการเกี่ ยวโยงที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครัง้ นี ม้ ี
จานวนรวมทังสิ
้ ้น 125.79 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.65 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท ซึ่งเกินกว่าร้ อยละ 0.03 แต่ไม่
เกินร้ อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนของบริ ษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศที่เกี่ยวข้ อง
และต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท ตลอดจนเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตามลาดับ
หมายเหตุ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท (NTA) ณ 31 พฤษภาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา และมีมติเอกฉันท์วา่ AEONTS และ ACSS มีการให้ บริ การด้ านธุรกิจแก่ ACSC
จานวนมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 4.12 ล้ านบาทนันมี
้ ความสมเหตุสมผล และเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมตั ิตอ่ ไป
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาสัญญา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล และไม่
ขัดแย้ งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

