เลขที่ 02/2564
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่ อง

แจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2564
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 2/2564

ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ได้ มีมติดงั นี ้
1. มีมติเอกฉันท์ อนุมัติการเริ่ มดาเนินธุรกิจนายหน้ าประกันชี วิตและนายหน้ าประกันวินาศภัย โดยการนาเสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยให้ เข้ ากับวิถีชีวิตแนวใหม่ของลูกค้ า (Customer Lifestyle) เพื่อลดต้ นทุนในการดาเนินงาน
และให้ สอดคล้ อ งกับ แผนงานผ่านระบบ Digitalization ทัง้ นีก้ ารประกอบธุ ร กิ จ ดัง กล่า วไม่ท าให้ เกิ ดการ
เปลีย่ นแปลงหรื อส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิ จเดิมของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ โดยบริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิ
ให้ ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
2. มีมติอนุมตั ิรายการเกี่ยวโยงกับบริ ษัทในเครื อ (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายซึโทะมุ โอโมะเดะระ)
กรรมการผู้จดั การ

การเปิ ดเผยรายการเกี่ยวโยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 2/2564 ประชุม
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมตั ิรายการเกี่ยวโยงดังนี ้
1. วันเดือนปี ที่มีการตกลงเข้ าทารายการ
1.1 ทาสัญญา outsourcing ในการพัฒนาและบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์ วิส จากัด (“AFS”)

วันที่ทารายการ
ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์ ) จากัด (มหาชน) (“AEONTS”)
2.1
บริษัท

ธุรกิจ

บริ ษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์ วิส จากัด (“AFS”)

ประกอบธุรกิจการเงิน

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึง่
ถืออยูร่ ้ อยละ 35.12

2.2 คู่สัญญากับบริษัทย่ อยของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์ ) จากัด (มหาชน) ดังนี ้
บริษัท
1. AEON Specialized Bank (Cambodia)
PLC (“ASB Cambodia”)
2. บริ ษัท อิออน ลิสซิ่ง เซอร์ วิส (ลาว) จากัด
(“ALS Lao”)
3. บริ ษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์ )
จากัด (“AMF Myanmar”)

ธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดย AEONTS

ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย

ร้ อยละ 50

ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย

ร้ อยละ 92.58

ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย

ร้ อยละ 100

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ
บริ ษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) (“AEONTS”) และบริ ษัทย่อย (ASB Cambodia, ALS
Lao, AMF Myanmar) ทาสัญญาในการพัฒนาและบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ กับบริ ษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์ วิส
จากัด (“AFS”) โดยมีมลู ค่ารายการรวม 85,450,937 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(หน่วย : บาท)
ค่ าใช้ จ่ายประจาปี
26,234,067
29,852,264
18,556,560
10,808,046
85,450,937

บริษัท
AEONTS
ASB Cambodia
AMF Myanmar
ALS Lao
รวม
4. มูลค่ าของรายการ
รายการ
ทาสัญญาพัฒนาและบารุ งรักษาระบบคอมพิวเตอร์ กับ AFS
AEONTS และบริ ษัทย่อย (ค่าใช้ จ่ายประจาปี )
มูลค่ าของรายการรวม

มูลค่ า
85,450,937 บาท
85,450,937 บาท

5. บุคคลที่เกี่ยวโยงโดยเป็ นกรรมการร่ วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
กัน

ทุนจดทะเบียนชาระ
แล้ ว

ชื่อบุคคลเกี่ยวโยง
ระหว่ างบริษัท

AFS

45,698,196,100 เยน/
216,010,128 หุ้น

นายเคนจิ ฟุจิตะ1
นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ2

การถือหุ้นใน
บริษัทเกี่ยว
โยง
-

% การถือหุ้นใน
บริษัทอิออน
-

หมายเหตุ: 1นายเคนจิ ฟุจิตะ ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) และ ดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการบริหารบริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์ วิส จากัด
2

นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

และดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การอาวุโสบริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์ วิส จากัด

6. ขนาดของรายการ
รายการดังกล่าวใช้ เกณฑ์ การวัดมูลค่ารายการเทีย บกับมูลค่าสินทรั พย์ ที่มีตัวตนของบริ ษัทฯ ซึ่งขนาดของ
รายการมีมลู ค่ารวม 85.45 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.57 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้ อยละ 0.03
แต่ไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ เมื่อรวมรายการเกี่ยวโยงที่บริ ษัทฯ ได้ อนุมตั ิในรอบ 6 เดือน
มีดงั นี ้
-

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 9/2563 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ การสนับสนุน และ
ช่วยเหลือบริ การจัดการด้ านธุรกิจให้ กบั บริ ษัท เอซีเอส แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (“ACS Capital”) ซึ่งเป็ น
จานวนเงินไม่เกิน 0.17 ล้ านบาท และบริ ษัท เอซีเอส เซอร์ วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด (“ACSS”) ให้ การติดตาม
หนี ้สินสาหรับลูกค้ าที่ค้างชาระและการฟ้องร้ องดาเนินคดีให้ กบั บริ ษัท เอซีเอส แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(“ACS Capital”) เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3.95 ล้ านบาท โดยมีมลู ค่ารายการรวม 4.12 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ

-

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 12/2563 ได้ มีมติอนุมตั ิจดั ตัง้ Shared Service
Center สาหรับช่วยจัดการบริ การด้ านการเงินและบัญชีให้ กบั บริ ษัทในเครื อทังในและต่
้
างประเทศ ได้ แก่ บริ ษัท
เอซีเอส เซอร์ วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด (“ACSS”) บริ ษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์ วิส (ประเทศไทย) จากัด และ
บริ ษัท เอซีเอส แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (“ACS Capital”) ซึ่งเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 0.6 ล้ านบาท การ
ให้ บริ การด้ านธุรกิจอื่นๆของ AEONTS เช่น Compliance, Risk Management, Internal Audit, Admin/HR
และ Legal related operations ซึง่ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 0.74 ล้ านบาท และบริ ษัท เอซีเอส เซอร์ วิสซิ่ง (ประเทศ
ไทย) จากัด (“ACS Servicing”) ให้ การติดตามหนี ้สินสาหรับลูกค้ าที่ค้างชาระและการฟ้องร้ องดาเนินคดีให้ กบั
บริ ษัท เอซีเอส แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (“ACS Capital”) เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 14.7 ล้ านบาท โดยมี
มูลค่ารายการรวม 16.04 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.11 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ
ดังนันขนาดของรายการเกี
้
่ยวโยงที่ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึง่ รวมถึงการอนุมตั ิครัง้ นี ้มี

จานวนรวมทังสิ
้ ้น 105.61 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.71 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท ซึง่ เกินกว่าร้ อยละ 0.03 แต่
ไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนของบริ ษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศที่
เกี่ยวข้ องและต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท ตลอดจนเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลาดับ
หมายเหตุ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท (NTA) ณ 30 พฤศจิกายน 2563

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา และมีมติเอกฉันท์วา่ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และให้ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาสัญญา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล
และไม่ขดั แย้ งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

