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สวนท่ี 2
บริษัทท่ีออกหลักทรพัย

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือ สินเช่ือบัตรเครดติ สินเช่ือ
สวนบุคคล และธุรกิจการซ้ือสิทธิเรียกรอง โดยมีที่ตั้งสํ านักงานใหญที ่ 159 ช้ัน 1-2 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร ถนนอโศก (สุขุมวิท 
21) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2665-0123 โทรสาร 0-2260-8426  เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ บมจ. 
668 โฮมเพจ http\\:www.aeonthailand.com และมีวัตถุประสงคในการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหลักทรัพยครั้งนี้ประมาณ 508
ลานบาท ดังน้ี

วัตถุประสงคในการใชเงิน จํ านวนเงิน ระยะเวลาท่ีใชเงินโดยประมาณ
ใชเปนเงินทุนหมุนเวยีนของบรษัิทฯ 508 ลานบาท ภายในเดอืนธันวาคม 2544

1.! ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเส่ียงทีอ่าจจะเกดิข้ึน และมีผลกระทบตอการดํ าเนินงานของบริษัท สามารถสรุปไดดังนี้
1.1)! ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย

ความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียอาจสงผลกระทบโดยตรงตอผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ โดยหากอัตราดอกเบ้ียใน
ตลาดปรับสูงขึ้นจะสงผลใหตนทุนในการจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ สูงขึ้นดวยเชนกนั ซ่ึงบรษัิทฯ ไดตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาว    
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายปองกนัความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราดอกเบ้ียโดยบริษัทฯ ไดทํ าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย
สํ าหรับเงินกูยืมระยะยาวสกุลเงินเยนอัตราดอกเบ้ียลอยตัว เงินกูยืมระยะยาวสกุลเงินเยนอัตราดอกเบ้ียคงท่ี และเงินกูยืมระยะยาว
สกุลเงินบาทที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวใหเปนเงินกูยืมระยะยาวสกุลเงินบาทอัตราดอกเบ้ียคงที่ นอกจากน้ี บรษัิทฯ ยังไดท ําสัญญา
กํ าหนดเพดานสูงสุดของอัตราดอกเบ้ียลอยตัวจํ านวน 2 สัญญา เพื่อเปนการปองกันความเส่ียงจากเงินกูระยะส้ันและระยะยาวสกลุเงิน
บาทที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว ซึ่งรายละเอียดของสัญญาสามารถดูไดจากหัวขอ 3.3.1 แหลงทีม่าของเงินทุน ทั้งนี้ บรษัิทฯ ไมมี
นโยบายที่จะทํ าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียเพื่อการคาหรือเก็งก ําไรทัง้ในปจจุบันและอนาคต

1.2)! ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2544 บริษัทฯ มีภาระหน้ีสินระยะส้ันสกลุเงินตางประเทศ ประกอบดวยสกลุเงินเยนและสกลุเงิน

เหรียญสหรัฐจํ านวน 4,206 ลานเยน หรือเทียบเทา 1,579.49 ลานบาท และ 14 ลานเหรยีญสหรฐั หรือเทียบเทา 630.25 ลานบาท 
ตามลํ าดบั นอกจากน้ี บรษัิทฯ ยังมีภาระหน้ีสินระยะยาวสกุลเงินเยนจํ านวน 3,200 ลานเยน หรือเทียบเทา 1,201.70 ลานบาท

เพื่อเปนการปองกันความเส่ียงทีอ่าจเกดิข้ึนจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน บรษัิทฯ ไดทํ าสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาสํ าหรับเงินกูยืมระยะส้ันท่ีเปนเงินตราตางประเทศ รวมทัง้สัญญาแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศสํ าหรับเงินกูยืม
ระยะยาวสกุลเงินเยนจํ านวน 3,200 ลานเยน ทั้งนี้ บรษัิทฯ ไมมีนโยบายท่ีจะทํ าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเพื่อการคาหรือ
เก็งกํ าไรทัง้ในปจจุบันและอนาคต

1.3)! ความเส่ียงจากความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
บริษัทฯ ใชแหลงเงินทุนในการใหสินเช่ือแกลูกคาของบรษัิทฯ จากเงินกูยืม  ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2544 บรษัิทฯ มียอด

ลูกหน้ีการคาสุทธิจํ านวน 6,156.31 ลานบาท และไดใชแหลงเงินทุนจากเงินกูยืมจากธนาคารจํ านวน 6,124.44 ลานบาท ซ่ึงบรษัิทฯ 
ไดตระหนักถึงความเส่ียงจากการพึ่งพิงแหลงเงินทุนแหลงใดแหลงหนึ่งมากเกินไป บรษัิทฯ จึงกระจายความเส่ียงในการจัดหาเงินทุน
โดยการกูยืมเงินจากธนาคารจํ านวนทั้งส้ิน 8 แหง แบงเปนสาขาของธนาคารตางประเทศจํ านวน 6 แหง และธนาคารในประเทศ
จํ านวน 2 แหง โดยในชวงระยะเวลาท่ีผานมา บรษัิทฯ มิไดพึ่งพิงเงินกูยืมจากธนาคารแหงใดแหงหนึ่งในสัดสวนที่เกินกวารอยละ 30 
ของเงินกูยืมรวม อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสาขาของธนาคารตางประเทศที่บริษัทฯ ใชบริการเงินกูยืมจํ านวน 2 แหงไดทํ าการรวม
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กิจการกันเม่ือเดือนสิงหาคมที่ผานมา จึงทํ าใหบริษัทฯ มียอดการกูยืมเงินจากสาขาของธนาคารตางประเทศแหงหนึ่งในสัดสวนรอยละ 
36 ของเงินกูยืมรวม  นอกจากน้ี บรษัิทฯ ยังมีนโยบายที่จะจัดหาเงินทุนใหเพียงพอกับการขยายตัวของการใหสินเช่ือของบริษัทฯ    
ดังนั้น บรษัิทฯ จึงกํ าลังอยูในระหวางการพิจารณาแผนการที่จะเพิ่มความหลากหลายในการจัดหาเงินทุนระยะยาวจากตลาดทุนโดย
การออกหุนกู ต๋ัวเงิน การแปลงสินทรัพยใหเปนหลักทรัพย หรือการจัดหาเงินกูยืมจากธนาคารอ่ืนๆ เพิ่มเติม ซ่ึงในระยะเวลาอันใกลน้ี 
บรษัิทฯ มีโครงการในการท่ีจะจัดหาวงเงินกูยืมผูกพนั (Commitment Line) จากธนาคารที่บริษัทฯ ใชบริการอยูในปจจุบัน

1.4)! ความเส่ียงจากการทีผู่ขอสินเช่ือแจงขอมูลเท็จ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงที่เกิดจากการที่ผูขอสินเช่ือหรือรานคูคาแจงขอมูลเท็จในการขอสินเช่ือซ่ึงอาจทํ าให

บรษัิทฯ ไดรบัความเสียหาย เน่ืองจากบริษัทฯ จะไมสามารถติดตามหนี้จากผูขอสินเช่ือรายดังกลาวได และบริษัทฯ ก็จะตองทํ าการ
ตัดจํ าหนายหน้ีดังกลาวเปนหน้ีสูญในที่สุด ดังน้ันเพื่อเปนการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีดังกลาว บรษัิทฯ จึงมี
กระบวนการในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่รัดกุม โดยพนักงานอนุมัติสินเช่ือจะตรวจสอบจากฐานขอมูลของบรษัิทฯ  ตรวจ
สอบจากช่ือผูจดทะเบียนขอใชโทรศัพทตามหมายเลขโทรศัพทที่ผูขอสินเช่ือแจงไวในใบคํ าขอสินเช่ือ  รวมทัง้การยืนยันความถูกตอง
โดยการโทรศัพทสอบถามทั้งที่บานและที่ทํ างาน หากยังมีขอสงสัยก็จะสงพนักงานตรวจสอบไปตรวจสอบบานและทีทํ่ างานเปนการ
เพิ่มเติม

1.5)! ความเส่ียงจากการทจุริตของพนักงานอนุมัติสินเช่ือ
บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการทจุริตของพนักงานอนุมัติสินเช่ือ เชน การอนุมัติเกนิวงเงินท่ีผูขอสินเช่ือควรจะไดรับหรือ    

การอนุมัติสินเช่ือใหแกผูขอสินเช่ือท่ีมีคณุสมบัติไมผานเกณฑท่ีบริษัทฯ ก ําหนด บรษัิทฯ ไดปองกนัความเสียหายท่ีอาจเกดิข้ึนจาก
เหตุการณดังกลาวโดยกํ าหนดใหผูบริหารและพนักงานระดบัหัวหนาของฝายควบคมุสินเช่ือสุมตรวจสอบการอนุมัติสินเช่ือวาเปนไป
ตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ ก ําหนดไวหรือไม นอกจากน้ัน ฝายเรงรัดหน้ีสินจะสงรายงานใหแกผูบริหารฝายควบคุมสินเช่ือและผูจัดการ
สาขาเพื่อทํ าการวิเคราะหและตรวจสอบรายละเอียดของลูกหน้ีคางชํ าระเพื่อหาสาเหตุวาเกิดจากความไมถูกตองในการอนุมัติสินเช่ือ
หรือไม ทั้งนี้เพื่อพิจารณาดํ าเนินการตอไป

1.6)! ความเส่ียงจากการเก็บรกัษาขอมูล
เน่ืองจากการดํ าเนินงานของบริษัทฯ ตองข้ึนอยูกบัระบบเครอืขายคอมพวิเตอร เน่ืองจากบรษัิทฯ จะตองเกบ็รักษา    

ขอมูลของลูกคาเปนจํ านวนมาก ซึ่งหากระบบคอมพิวเตอรขัดของ หรือเกิดเหตุการณใดๆ ที่ท ําใหขอมูลสูญหายหรือรั่วไหล ก็จะสงผล
กระทบตอการดํ าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ  ดังน้ัน บรษัิทฯ จึงกํ าหนดใหมีระบบการถายเทขอมูลซึ่งเช่ือมโยงระหวางเครื่องคอมพิวเตอร
หลักและเครื่องคอมพิวเตอรสํ ารอง ซึ่งหากเครื่องคอมพิวเตอรหลักขัดของ เครื่องคอมพิวเตอรสํ ารองก็จะสามารถทํ างานไดโดยทันที
อยางตอเน่ือง รวมทั้งมีการบันทึกขอมูลตางๆ ลงบนเทปบันทึกขอมูล (Magnetic Tape) ซึ่งจะท ําการบันทึกเปนรายวนั รายสัปดาห 
และรายเดือน และเพื่อความปลอดภัย บรษัิทฯ จึงทํ าการเก็บรักษาเทปดังกลาวไวยังสถานที่อ่ืน นอกจากน้ี บรษัิทฯ ไดกํ าหนดใหมี
การใชรหัสประจํ าตัวในการเขาสูระบบขอมูลของบรษัิทฯ เพ่ือเปนการปองกนัการรัว่ไหลของขอมูลท่ีเปนความลบั

1.7)! ความเส่ียงจากการเขามาควบคุมของภาครฐั
ปจจุบัน หนวยงานราชการท่ีเกีย่วของกํ าลังอยูระหวางการรางพระราชบัญญัติวาดวยการประกอบธุรกจิสินเช่ือรายยอย 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทํ าใหการดํ าเนินงานของผูประกอบธุรกิจเชาซ้ือมีมาตรฐานเดียวกันท้ังหมด ซ่ึงหากพระราชบัญญัติดงักลาวมี
ผลใชบังคับแลว บรษัิทฯ จะตองปรบัเปล่ียนข้ันตอนการปฏิบัติงานบางสวนใหสอดคลองกบัพระราชบัญญัติดังกลาว นอกเหนือจากน้ี
แลว หากในอนาคตมีการออกขอกํ าหนดอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วของกบัธุรกจิของบริษัทฯ บรษัิทฯ ก็จะปฏิบัติตามขอกํ าหนดดังกลาวดวย

1.8)! ความเส่ียงกรณีบริษัทฯ มีผูถือหุนรายใหญถือหุนเกินรอยละ 50
ปจจุบัน กลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ คือ กลุมอิออน ซ่ึงถือหุนรวมกนัจํ านวน 31,560,000 หุน คิดเปนรอยละ

78.90 ของจํ านวนหุนที่จํ าหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ   อยางไรกต็าม  ภายหลังจากการเสนอขายหุนใหแกประชาชนในครัง้น้ีจะ
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ทํ าใหกลุมดังกลาวมีการถือหุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 63.12 ซึ่งจะท ําใหกลุมผูถือหุนดังกลาวสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนได
เกือบทั้งหมดไมวาจะเปนเรือ่งการแตงต้ังกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอ่ืนที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรือ่ง
ที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทฯ ก ําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังน้ัน ผูถือหุนรายอ่ืนจึงอาจไมสามารถรวบ
รวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได

1.9)! ความเส่ียงจากการปรับลดลงของราคาหุนในตลาดที่เกิดจากการขายหุนในสวนของพนักงาน
ในการเสนอขายหุนใหแกประชาชนในครัง้น้ี บรษัิทฯ จะทํ าการเสนอขายหุนสามัญจํ านวน 200,000 หุนใหแกพนักงาน

ในราคาเสนอขายหุนละ 41 บาท ซึ่งเปนราคาที่ตํ่ ากวาราคาเสนอขายตอประชาชนท่ัวไปคิดเปนรอยละ 19.61  ซึ่งจะท ําใหผูจองซื้อหุน
ไดรับผลกระทบในดานราคาหุนที่อาจปรับตัวลดลงเนื่องจากการขายหุนของพนักงานที่จองซื้อหุนไดในราคาสวนลดภายหลังจากที่หุน
ของบริษัทฯ เริ่มซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางไรกต็าม เนื่องจากสัดสวนของหุนที่เสนอขายใหแกพนักงานในครั้ง
น้ีมีสัดสวนที่ตํ่ ามากเพียงรอยละ 2 ของจํ านวนหุนที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ ดังน้ัน จึงคาดวาผลกระทบท่ีเกิดจากการขายของหุนใน
สวนพนักงานตามท่ีกลาวขางตนจึงมีไมมากนัก
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