บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ())*
ประชุม ณ ห้ องประชุม ชัน อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
เมื%อวันที% เมษายน (() เวลา *.,, น.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี (() มีกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูงและผู้สอบบัญชี ร่ วมประชุม
ดังต่อไปนี
กรรมการบริ ษัท
. นายปลิว มังกรกนก
. นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
<. นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกลุ
*. รศ.ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
(. ศ. ดร. ปราณี ทินกร
A. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
).
B.
D.
,.

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
นายพิชยั ฉันทวีระชาติ
ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
นายยาสุโร่ โยชิโคชิ

. นายชือ-เหา ซุน
. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

ประธานคณะกรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระ
รองประธานคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริ หาร
และประธานเจ้ าหน้ าที%บริ หารกลุม่ ทิสโก้
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ กรรมการบริ หาร
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร
และกรรมการผู้จดั การใหญ่
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี (()
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ผู้บริ หารระดับสูง
(*ตําแหน่งทีได้รับมอบหมายให้บริ หารจัดการในบริ ษัทย่อย)

. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
( * รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายกลุ่มลูกค้าบรรษัท
ธนาคารทิ สโก้ จํากัด (มหาชน))

. นายเมธา ปิ งสุทธิวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
( * ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
สายสิ นเชือรายย่อย
ธนาคารทิ สโก้ จํากัด (มหาชน))

<. นางสาวอารยา ธีระโกเมน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
( * กรรมการอํานวยการ
บริ ษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ทิ สโก้ จํ ากัด)

*. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
( * ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิ สโก้ จํากัด และ
บริ ษทั ทีปรึ กษาการลงทุน ดอยช์ ทิ สโก้ จํ ากัด)

(. นายชาตรี จันทรงาม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริ หารความเสี%ยง

ผู้สอบบัญชี (บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด)
. นางสาวรัตนา จาละ
. นางยุพดี สัจจะวรรณกุล
โดยมีตวั แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ าร่ วมสังเกตการณ์
นายปลิ ว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานที% ประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถื อหุ้น
ที%มาร่ วมประชุมและแจ้ งให้ ที%ประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี (()
ไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าก่อนการประชุมโดยชอบตามข้ อบังคับของบริ ษัทและตามกฎหมาย รวมทังมีการแจ้ งวาระการประชุม
ให้ ทราบเป็ นการทั%วไปล่วงหน้ าตังแต่วันที% B กุมภาพันธ์ (() ผ่านช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลของตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื%อเปิ ดโอกาสให้ ท่านผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ า
อย่างเพียงพอ
นอกจากนี บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีส่วนร่ วม ในการเสนอเรื% องที%เห็นว่าสําคัญและควรบรรจุเป็ นระเบียบ
วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี (() ตังแต่วนั ที% D สิงหาคม ((A – < ธันวาคม ((A ซึง% เมื%อพ้ นกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระเพิ%มเติมเข้ ามายังบริ ษัท
ประธานฯ แจ้ งให้ ที%ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั งนีมีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทังที%มาด้ วยตนเองและโดย
การมอบฉันทะรวมทังสิน , AB ราย ซึ%งถือหุ้นรวม ( *,<<(,D)* หุ้น คิดเป็ น ร้ อยละ A*. * ของจํ านวนหุ้นที%
จําหน่ายแล้ วทังหมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท จึงกล่าวเปิ ดการประชุม

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี (()
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ประธานฯ แจ้ งต่อที%ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นทังที%มาเข้ าประชุมด้ วยตนเอง หรื อมีผ้ ูแทน
รั บมอบฉันทะมาเข้ าประชุมมีสิทธิ ออกเสียงหนึ%งเสียงต่อหนึ%งหุ้น ยกเว้ นวาระการพิ จารณาแต่งตังกรรมการ ซึ%งใช้
วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) นอกจากนี เพื%ออํานวยความสะดวกให้ กับผู้ถือหุ้นในการ
ออกเสี ย งลงคะแนน บริ ษั ท ได้ นํ า ส่ ง หนัง สื อ ลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนไปยัง ผู้ ถื อ หุ้ น
พร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ าได้ สําหรั บผู้ถือหุ้นที%ประสงค์
จะออกเสียงลงคะแนนในที%ประชุม บริ ษัทได้ แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นก่อนเข้ าร่ วมประชุม ทังนี
ผู้ถือหุ้นที%ยังไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นการล่วงหน้ าและประสงค์ จะออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย” “งดออกเสียง” หรื อ
แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน กรณีเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศที%แต่งตังคัสโตเดียนในประเทศไทย สามารถ
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที%เพื% อรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้ถือหุ้นที%ทํา
หนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื%นเข้ าร่ วมประชุม และระบุการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนัน บริ ษัทได้
นําคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์
เพื%อการลงมติแต่ละวาระไว้ แล้ ว
ประธานฯ ชีแจงเพิ%มเติมว่าผู้ถือหุ้นที%ประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้ วเสร็ จ ขอให้ ส่งคืน
“หลักฐานการลงทะเบียนเข้ าประชุม” และบัตรลงคะแนนที%ไม่ได้ ใช้ (ถ้ ามี) ให้ แก่เจ้ าหน้ าที%ของบริ ษัท บริ เวณประตู
ทางเข้ าห้ องประชุม
นอกจากนี บริ ษัทได้ มอบหมายให้ บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื%อ บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จํากัด) เป็ นผู้ทําหน้ าที%ดูแลให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่ งใสถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท โดย
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ จดั เจ้ าหน้ าที%เข้ าสังเกตการณ์ การลงทะเบียนเข้ าประชุมและการนับคะแนนเสียงตลอด
การประชุม
ทังนี ในแต่ละวาระการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะ โปรดแจ้ งชื%อ นามสกุล ให้ ที%ประชุม
ทราบ เพื%อประโยชน์ในการจัดทํารายงานการประชุมต่อไป
ประธานฯ เสนอให้ ที%ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี
วาระที, -

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ())0

ประธานฯ เสนอให้ ที%ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ((A ซึง% ประชุม
เมื%อวันที% ( เมษายน ((A โดยสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญ
ประชุมในครังนีแล้ ว
นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายบริ หารได้ ชีแจงในประเด็นต่างๆ ดังนี
ถาม ผู้ถือหุ้นทักท้ วงวิธีการลงคะแนนเสียงล่วงหน้ าและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในระหว่างการ
ประชุม นอกจากนี ผู้ถือหุ้นได้ เสนอแนะให้ แยกหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุม และแบบฟอร์ มออกเสียงลงคะแนน
ออกเป็ นเอกสารคนละใบกันเพื%อป้องกันการสับสนที%อาจเกิดขึน

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี (()
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ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที%บริ หารกลุม่ ทิสโก้ ชีแจงว่าในการลงคะแนนเสียงล่วงหน้ านัน
ผู้ถือหุ้นจะต้ องกรอกข้ อมูลการออกเสียงลงคะแนนให้ ครบถ้ วน พร้ อมทังลงลายมือชื%อ สําหรั บผู้ถือหุ้นที%ต้องการออก
เสียงลงคะแนนในห้ องประชุม ก็สามารถกระทําได้ โดยลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนและมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที%เพื%อ
รวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตลอดการประชุมตราบใดที%ยงั ไม่ได้ ทําการปิ ดวาระ ทังนี บริ ษัทขออภัยในความ
ไม่ชดั เจนในการอธิบายรายละเอียดในการลงคะแนนเสียงโดยเจ้ าหน้ าที%ที%เกิดขึน ทังนีรวมถึงหนังสือลงทะเบียนเข้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนที%อาจทําให้ ผ้ มู ีความสับสน
ผู้บริ หารรับเรื% องดังกล่าวไปพิจารณาเพื%อปรับปรุ งกระบวนการและเอกสารให้ ดีขนึ
ถาม ร้ องเรี ย นถึ ง ความไม่ ส ะดวกในการดํ าเนิ น การลงทะเบี ย นและให้ ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ เปลี% ย น
แบบฟอร์ มในการรับของชําร่ วยและอาหารว่าง
ตอบ ประธานฯ กล่าวขออภัยในความไม่สะดวกที%เกิดขึน และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที%ให้ ความสนใจเข้ าร่ วม
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นจํานวนมากในปี นีรวมทังกล่าวขอบคุณข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ทังนี บริ ษัทจะรับ
รับเรื% องดังกล่าวไปพิจารณาแก้ ไขและปรับปรุ งต่อไป
นางสุรีย์ เหล่าวรวิทย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงวิธีการในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และ
เสนอให้ รับบัตรลงคะแนนเฉพาะที%ลงคะแนน “ไม่เห็นด้ วย” และ”งดออกเสียง” เท่านัน สําหรับบัตรลงคะแนนอื%นๆ ให้
เรี ยกเก็บเมื%อเสร็ จสินการประชุม ทังนี เพื%อไม่ให้ เสียเวลาในการเก็บรวบรวมและนับคะแนนเสียงแต่ละวาระมากเกินไป
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกลุ อธิบายถึงวิธีการในการเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อ
ผู้ถือหุ้น และรับข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นเพื%อไปพิจารณา
เพื% อให้ การดํ าเนิ นการประชุมเป็ นไปอย่างราบรื% น และเป็ นไปอย่างกระชับ โดยไม่รบกวนเวลาของผู้ถือหุ้น
ประธานฯ เสนอให้ ดําเนินการประชุมในวาระถัดไปในระหว่างรอผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ไม่มีผ้ ูถือหุ้นคัดค้ าน
แต่อย่างใด
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอื%น ที%ประชุมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน
(การลงมติในวาระนี ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที% ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ%ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
มติ :
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พิจารณาให้ สัตยาบันการดําเนินงานของคณะกรรมการที,ได้ กระทําในปี ())0 ดังปรากฏในรายงาน
ประจําปี

ประธานฯ กล่าวสรุ ปการดําเนิ นงานของคณะกรรมการที% ได้ กระทํ าในปี ((A และเสนอให้ ที%ประชุม
พิจารณาให้ สตั ยาบันการดําเนินงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้ า A1-A2
ของรายงานประจําปี ซึง% ได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครังนีแล้ ว
นางสาวเพียรพร ดีเทศน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชีแจงในประเด็นต่างๆ ดังนี
ถาม การอนุมัติสินเชื% อโครงการก่อสร้ างเขื% อนไซยะบุรี ในประเทศลาว และแจ้ งว่า การประชุม Mekong
River Commission Summit (MRC) ที%ผ่านมา * ประเทศลุม่ แม่นําโขงตอนล่าง (ไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม) ได้
มีการตกลงให้ ทําการศึกษาโครงการเพิ%มเติมถึงผลกระทบข้ ามพรมแดนที%อาจเกิดขึนจากโครงการเขื%อนไฟฟ้าพลังนํา
ขนาดใหญ่โดยหมายความรวมถึงเขื%อนไซยะบุรีด้วย นอกจากนี แบบร่ างโครงสร้ างเขื%อนฉบับสุดท้ าย (final dam
design) ยังไม่ได้ รับการสรุ ปและอนุมตั ิ แบบทางปลาผ่านที%จะนํามาปรับใช้ ในโครงการเพื%อลดผลกระทบที%อาจจะมีต่อ
ระบบนิเวศก็ยงั ขาดความชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นได้ สอบถามถึงความพร้ อมรั บความเสี%ยงของบริ ษัท ในกรณีที%โครงการ
ดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการได้
ตอบ นางอรนุช อภิ ศัก ดิ?ศิ ริ กุล กล่าวขอบคุณ ผู้ถือ หุ้น สําหรั บข้ อมูล และชี แจงว่า การพิ จารณาโครงการ
ดังกล่าว ธนาคารได้ พิจารณาในหลายด้ าน ทังนี เนื%องจากธนาคารไม่ใช่ผ้ ูชํานาญในด้ านดังกล่าวโดยตรง ธนาคารจึง
รับฟั งและพิจารณาจากการศึกษาต่างๆ รวมถึงความเห็นของที%ปรึ กษาที%มีความเชี%ยวชาญ เพื%อให้ ความเห็นเพิ%มเติม
เกี%ยวกับโครงการ กล่าวคือ
1. Team Consultant Company Limited
2. Poyry Energy AG
3. The Company National du Rhone (CNR)
4. Asia Institution of Technology (AIT)
5. AF-Colenco Company Limited
ธนาคารรับฟั งความคิดเห็นและข้ อมูลที%เกี%ยวข้ องกับโครงการมาโดยตลอด นอกจากนี ในเงื%อนไขการกู้ยืมยังได้
ระบุว่าโครงการต้ องไม่ได้ รับการคัดค้ านจากกลุ่มประเทศในลุ่มแม่นําโขง และถึงแม้ ว่าโครงการจะได้ รับการขอให้ มี
การทํา Environmental Impact Assessment (EIA) ที%รอบคอบเพิ%มเติมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น MRC และสมาคม
ธนาคารไทย รายงานและผลการศึกษาที% ไ ด้ จัดทํ าขึนต่างระบุว่าผลกระทบด้ านสังคมและสิ% งแวดล้ อมที% เ กิ ด จาก
โครงการมีนยั ยะที%น้อยมาก นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกลุ กล่าวเพิ%มเติมว่า โครงการได้ นําเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่มาปรับ
ใช้ เพื%อลดผลกระทบทางสิ%งแวดล้ อมที%อาจเกิดขึน ลักษณะของเขื%อนที%เป็ นเขื%อนแนวราบอาจส่งผลให้ ระดับนําสูงขึน
บ้ างแต่อ ยู่ใ นระดับ ที% ไ ม่มากเมื% อ เปรี ยบเที ย บกับ เขื% อ นในลัก ษณะอื% น มี ก ารสร้ างทางปลาเพื% อ ลดผลกระทบด้ าน
สิ%ง แวดล้ อม นอกจากนี ในแง่ ของประโยชน์ จ ากโครงการ ประเทศไทยเองในปั จ จุบันยังคงต้ อ งพึ%งพาปั จจัยด้ าน
พลังงานไฟฟ้าจากประเทศลาว การพัฒนาโครงการนี จึงอาจนํ ามาซึ%งผลประโยชน์ โดยเฉพาะในด้ านพลังงานแก่
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ประเทศไทยเช่นกัน สําหรับประเด็นด้ านความเสี%ยง ธนาคารได้ ติดตามความก้ าวหน้ าและข้ อมูลเกี%ยวกับโครงการมา
โดยตลอด ส่งผลให้ ธนาคารสามารถควบคุมและจัดการความเสี%ยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
นายรัฐวิทย์ เรื องประโคน ผู้ถือหุ้นกล่าวเพิ%มเติมถึงระดับความน่าเชื%อถือของการศึกษา ผลกระทบด้ าน
นิเวศวิทยา ปั ญหาระดับนําในแม่นําโขงเพิ%มสูงขึนซึง% ส่งผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ของประชากรที%อาศัยอยู่ริมแม่นํา
โขง ผลกระทบข้ ามพรมแดน และการศึกษาอื%นๆ ที%เกี%ยวข้ องและขอให้ บริ ษัทพิจารณาเพิ%มเติมในส่วนของความเสี%ยง
และผลกระทบในระยะยาวที%อาจเกิดขึนกับสิ%งแวดล้ อมและสังคม รวมถึงขอข้ อมูลช่องทางการติดต่อกับบริ ษัท
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสําหรับข้ อเสนอแนะ
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชีแจงในประเด็นต่างๆ ดังนี
ถาม เหตุใดบริ ษัทจึงขอให้ ผ้ ูถือหุ้นให้ สตั ยาบันในวาระนี โดยผู้ถือหุ้นชีแจงว่าโมฆียะกรรมเท่านันที%ควรต้ อง
ได้ รับการให้ สตั ยาบัน มติการรับรองในวาระนีจึงน่าจะเหมาะสมกว่า
ตอบ นางอรนุช อภิ ศกั ดิ?ศิริกุล ชีแจงว่าการให้ สัตยาบันนันสามารถให้ กับธุรกรรมใดก็ได้ ในด้ านกฏหมาย
การให้ สตั ยาบันมีนําหนักและความชัดเจนมากกว่าการรับรอง ทังนี บริ ษัทเห็นว่าหากผู้ถือหุ้นร่ วมให้ สตั ยาบันก็เสมือน
ผู้ถือหุ้นได้ ให้ การรับรองที%เข้ มแข็งต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการในปี ที%ผ่านมา
ถาม ปั ญหาเศรษฐกิจถดถอย และหนีครัวเรื อนที%เพิ%มสูงขึนในปี (() ส่งผลให้ อํานาจการซือ (Purchasing
Power) ของประชาชนลดลง บริ ษัทซึง% มีรายได้ หลักจากสินเชื%อ โดยเฉพาะสินเชื%อรถยนต์ มีนโยบายในการบริ หารและ
จัดการกับปั ญหาในด้ านนีอย่างไร
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกุล ชีแจงว่าสําหรั บปั ญหาหนีครั วเรื อนนัน หากพิจารณาในรายละเอียดแล้ วจะ
พบว่าเพียงร้ อยละ (, ของหนีครัวเรื อนทังหมดอยู่ในระบบธนาคารพาณิ ชย์ โดยส่วนที%เหลือเป็ นหนีสินที%เกิดขึนกับ
ธนาคารภาครั ฐ ในส่วนของธนาคารทิสโก้ นนั ธนาคารระบุเงื%อนไขชัดเจนว่าจะไม่อนุมตั ิสินเชื%อให้ กบั ลูกค้ าที%มีภาระ
การชําระหนีต่อเดือนเกินกว่าร้ อยละ *, ส่งผลให้ ธนาคารสามารถควบคุมระดับสินเชื%อที%ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NonPerforming Loan-NPL) อยู่ในระดับตํ%า
สําหรับการเตรี ยมรั บแนวโน้ มการลดลงของปริ มาณสินเชื%อนัน บริ ษัทได้ เพิ%มรายได้ จากค่าธรรมเนียม
และหากพิจารณาในรายละเอียดแล้ วจะพบว่ารายได้ คา่ ธรรมเนียมของบริ ษัทเป็ นรายได้ ค่าธรรมเนียมจากการดําเนิน
ธุรกิจทังสิน โดยค่าธรรมเนียมที%เป็ นรายได้ หลักของบริ ษัทนัน เป็ นรายได้ คา่ ธรรมเนียมจากการเป็ นนายหน้ าค้ าประกัน
ซึง% บริ ษัทได้ พัฒนาบุคลากรเพื%อทําหน้ าที%นีโดยเฉพาะ สําหรับการพิจารณาสินเชื%อนัน บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการ
บริ หารความเสี%ยง โดยร้ อยละ DB-DD ของสินเชื%อที%ได้ รับอนุมตั ิจะเป็ นสินเชื%อที%มีหลักประกันทังสิน ทําให้ บริ ษัทสามารถ
จัดการความเสี%ยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ถาม ประโยชน์ที%บริ ษัทและผู้ถือหุ้นที%จะได้ รับจากการลดอัตราภาษี นิติบคุ คล
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกลุ ชีแจงว่าอัตราภาษี นิติบคุ คลที%ลดลงย่อมส่งผลให้ รายได้ ของบริ ษัทเพิ%มมากขึน
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ถาม ความเป็ นไปได้ ที%ธนาคารทิสโก้ จะเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกุล ชีแจงว่ากลุ่มทิสโก้ เป็ นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึง% ดําเนินนโยบายภายใต้ การ
กํากับดูแลแบบรวมกลุม่ (consolidate supervision) โดยมีบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัท
แม่ของกลุ่ม ภายใต้ การกํ ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย การบริ หารจัดการอยู่ในรู ปแบบไฟแนนเชียลกรุ๊ ปเพื% อ
กระจายความเสี%ยง เนื%องจากแต่ละบริ ษัทในกลุม่ มีระดับความเสี%ยงที%ตา่ งกัน เช่น ธนาคารซึง% มีการให้ บริ การสินเชื%อ จะ
มีระดับความเสี%ยงที%สงู กว่าธุรกิจหลักทรัพย์ซงึ% ความเสี%ยงส่วนใหญ่จะเป็ นความเสี%ยงด้ านปฏิบตั ิการ ทังนี รวมถึงระดับ
เงินกองทุนที%ต่างกันในแต่ละประเภทธุรกิจอีกด้ วย การบริ หารจัดการในลักษณะดังกล่าวจะทําให้ ปัญหาที%เกิดขึนใน
ธุรกิจหนึ%งธุรกิจใดไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอื%นในกลุ่ม ในการวางกลยุทธ์ กลุ่มทิสโก้ ได้ แบ่งกลุ่มธุรกิจตามกลุ่มลูกค้ า
ประกอบไปด้ วย สายงานกลุม่ ลูกค้ ารายย่อย สายงานกลุ่มลูกค้ าบรรษัท สายงานการจัดการธนบดีและกองทุน มีการ
เสนอผลิตภัณฑ์ และบริ หารระหว่างกลุ่มธุรกิจ (cross-selling) เพื%อตอบสนองความต้ องการที%หลากหลายของกลุ่ม
ลูก ค้ า เป็ นการเอื อประโยชน์ ร ะหว่ า งบริ ษั ท ภายในกลุ่ ม ภายใต้ ก ารบริ ห ารจัด การที% โ ปร่ ง ใส บริ ษั ท จึ ง ยัง ไม่ มี
แนวนโยบายที%จะนําธนาคารเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด
ถาม จากอัตราดอกเบียนโยบายที%มีแนวโน้ มลดลง ส่งผลให้ ผลต่างดอกเบียลดลง บริ ษัทมีมุมมองเกี%ยวกับ
ทิศทางของอัตราดอกเบียเป็ นอย่างไร รวมถึงผลกระทบที%มีตอ่ บริ ษัท
ตอบ นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล กรรมการผู้จดั การใหญ่ ธนาคารทิสโก้ ชีแจงว่าเนื%องจากสภาวะเศรษฐกิจที%
ถดถอย ปั จจุบันอัตราดอกเบี ยนโยบายได้ ปรั บลดอยู่ที%ระดับร้ อยละ สําหรั บทิศทางของอัตราดอกเบียนัน เมื%อ
พิจารณาจากอัตราเงิ นเฟ้อในปั จจุบันและทิ ศทางเศรษฐกิ จ อัตราดอกเบี ยนโยบายในปั จจุบันถื อว่าอยู่ในระดับที%
เหมาะสม สําหรั บผลกระทบที%มีต่อบริ ษัทนัน บริ ษัทมีนโยบายการบริ หารส่วนต่างของดอกเบีย โดยควบคุมให้ อยู่ใน
ระดับที%เหมาะสม ทังนี สภาวะเศรษฐกิจถือเป็ นปั จจัยที%ส่งผลกระทบต่อบริ ษัทมากกว่าการเปลี%ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบีย โดยในสภาวะเศรษฐกิจที%ดี อัตราหนีเสียอยู่ในระดับตํ%า อัตรากําไรของบริ ษัทจะอยู่ในระดับดี
ถาม ปริ มาณสินเชื%อธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SME Loan) ที% มีสดั ส่วนค่อนข้ างตํ%าเมื%อเทียบกับสินเชื% อ
ประเภทอื%น จึงขอสอบถามถึงนโยบายสินเชื%อธุรกิจขนาดเล็กและกลางของบริ ษัท
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกุล ชีแจงว่าบริ ษัทจํากัดการให้ สินเชื%อในลักษณะของเงินทุนหมุนเวียน (working
capital) หรื อการกู้เบิ กเงิ นเกิ นบัญชี (สินเชื% อ OD) เนื% องจากควบคุมและจัดการค่อนข้ างยากเพราะไม่มีการระบุ
วัตถุประสงค์การใช้ จ่ายเงินที%แน่นอน สินเชื%อที%บริ ษัทอนุมตั ิสว่ นใหญ่จะเป็ นสินเชื%อสําหรับโครงการ หรื อสินเชื%อสําหรับ
ธุรกรรมที%มีวตั ถุประสงค์การใช้ เงินกู้ยืมที%ชดั เจน เช่น การเช่าซือรถบรรทุก ซึง% ธุรกรรมดังกล่าวบริ ษัทจะสามารถทราบ
ถึงกระแสเงินที%เกิดขึน รวมถึงแหล่งที%มาของรายได้ และค่าใช้ จ่ายที%เกิดขึนอย่างชัดเจน โดยมีหลักประกันที%แน่นอน
ทังนีในการเพิ%มขึนของสัดส่วนปริ มาณสินเชื%อประเภทนีของบริ ษัทจาก ร้ อยละ , เป็ นร้ อยละ , ภายในระยะเวลา ( ปี
ถือว่าเป็ นอัตราการเติบโตที%คอ่ นข้ างเร็ ว
ถาม การซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ ที%กําหนดให้ ซือขายโดยระบบเงินสดเท่านัน การจํากัด
การซือขายในลักษณะดังกล่าวอาจส่งผลต่อส่วนแบ่งการตลาดของบริ ษัทเมื%อเทียบกับบริ ษัทอื%น

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
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ตอบ นางอรนุช อภิ ศัก ดิ? ศิ ริ กุล ชี แจงว่าสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ การซื อขายหลัก ทรั พ ย์ นัน บริ ษัท ไม่มี น โยบายการ
ให้ บริ การซือขายหลักทรัพย์แบบการให้ สินเชื%อเพื%อซือหลักทรัพย์ (Margin Loan) อันเนื%องมาการปฏิบตั ิตามนโยบาย
บริ หารความเสี%ยงของบริ ษัทที%พิจารณาถึงความเสี%ยงที%อาจเกิดขึนจากปั จจัยความผันผวนของราคาหลักทรั พย์ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ที%มีการเปลี%ยนแปลงราคาค่อนข้ างเร็ ว นอกจากนี บริ ษัทเน้ นกลุ่มลูกค้ าที%ซือขายหลักทรั พย์เพื%อการ
ลงทุนมากกว่ากลุม่ ลูกค้ าที%เก็งกําไรระยะสัน ซึง% กลุม่ เป้าหมายดังกล่าวส่วนใหญ่จะทําการซือขายหลักทรัพย์โดยระบบ
เงินสด สําหรับส่วนแบ่งตลาดนัน หากพิจารณาในส่วนของกําไร กําไรของบริ ษัทอยู่ในระดับต้ นของตลาดมาโดยตลอด
นอกจากนี บริ ษัทยังสามารถรั กษาระดับกําไรและส่วนแบ่งตลาดมาอย่างต่อเนื% อง ทังนี บริ ษัทเน้ นกลุ่มนักลงทุน
โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้ าสถาบัน ซึง% การร่ วมมือกับดอยซ์แบงก์ในช่วงปี ที%ผ่านมา ส่งผลให้ สดั ส่วนกลุ่มลูกค้ าสถาบันทังใน
ประเทศและต่างประเทศเพิ%มขึนค่อนข้ างมาก
ถาม การนํานโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั%นมาปฏิบัติ ในส่วนของการระบุข้อความไม่ยอมรั บการให้
สินบนในสัญญากับคูค่ ้ า
ตอบ ผู้บริ หารรับข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา
นายพฤทธานันต์ ศรี วงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชีแจงในประเด็นต่างๆ ดังนี
ถาม ความเสี%ยงในสินเชื%อรถยนต์จากการโอนลอยทะเบียน และปลอมเอกสารโอนเล่มทะเบียน
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกุล ชีแจงว่าธุรกิจเช่าซือ ผู้ให้ ก้ ูเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ? สินทรั พย์ แต่ในสินเชื%อบาง
กรณีที%วงเงินกู้ยืมตํ%ามาก ค่าใช้ จ่ายในการโอนเล่มทะเบียนจะสูงเมื%อเทียบกับวงเงิน การโอนลอยจึงช่วยเอือประโยชน์
ให้ กับลูกค้ า โดยยังคงสามารถบริ หารจัดการความเสี%ยงได้ เป็ นอย่างดี และมีสินเชื%อที%ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) ใน
ระดับตํ%ามาก
สําหรั บประเด็นเรื% องการปลอมแปลงเอกสารนัน บริ ษัทมีระบบการตรวจสอบเล่มทะเบียนและเอกสาร
ประกอบการกู้ยืมที%ครบถ้ วน รัดกุม
นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชีแจงในประเด็นต่างๆ ดังนี
ถาม สัดส่วนรายได้ จากธุรกิจประกันภัยต่อรายได้ ทงหมดของบริ
ั
ษัท
ตอบ นางอรนุช อภิ ศักดิ?ศิริกุล ชี แจงว่ารายได้ จากค่าธรรมเนี ยมนายหน้ าธุรกิ จประกันภัยคิดเป็ นสัดส่วน
โดยประมาณที%ร้อยละ ( ของรายได้ ทงหมด
ั
ถาม การเปลี%ยนแปลงของสัดส่วนการถือหุ้นของคุณอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที%บริ หารกลุม่ ทิสโก้
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกลุ ชีแจงว่าได้ ดําเนินการโอนหุ้นที%เคยถืออยู่ทงหมดให้
ั
กบั บุตร เนื%องจากหน้ าที%การ
งานที%คอ่ นข้ างมากทําให้ ไม่มีเวลาในการบริ หารจัดการหลักทรัพย์ดงั กล่าว
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(การลงมติในวาระนีต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที%ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง% มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
มติ :

ให้ สัตยาบันการดําเนินงานของคณะกรรมการที%ได้ กระทําในปี ((A ดังปรากฏในรายงานประจําปี ตามที%
เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี

•
•
•
•
วาระที, 7

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
(เสียง)
((A,< B,D)B
* , A(
*)A,<AD
,

ร้ อยละ
DD.D
,.,
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พิจารณารั บรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย สําหรั บปี สิน; สุดวันที, 7- ธันวาคม ())0

ประธานฯ เสนอให้ ที% ประชุ มพิ จารณางบแสดงฐานะการเงิ นและงบกํ าไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จของบริ ษั ท
ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย สําหรับปี สินสุดวันที% < ธันวาคม ((A ซึง% คณะกรรมการตรวจสอบ
มีค วามเห็ น สอดคล้ อ งกับ ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท ว่างบแสดงฐานะการเงิ น และงบกํ าไรขาดทุนเบ็ ด เสร็ จ ได้ แ สดง
ผลประกอบการและฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ ถูกต้ องตามที%ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที%รับรองทั%วไป
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ที%ได้ ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครังนีแล้ ว และขอให้
นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที%บริ หารกลุม่ ทิสโก้ ชีแจงรายละเอียดในวาระที% < – * ต่อที%ประชุม
นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกุล กล่าวสรุ ปโดยย่องบการเงิน และขอให้ นายชาตรี จันทรงาม ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริ หารความเสี%ยง ชีแจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน
นายชาตรี จันทรงาม ชีแจงรายละเอียดและการวิเคราะห์ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกํ าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จต่อที%ประชุม
นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกลุ ชีแจงผลประกอบการของบริ ษัทโดยสังเขปต่อที%ประชุม
นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชีแจงในประเด็นต่างๆ ดังนี
ถาม สาเหตุที%อตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity-ROE) ลดลงจากปี ก่อน โดยการลดลงดังกล่าว
เป็ นผลมาจากการเปลี%ยนแปลงของอัตราดอกเบียในตลาดเงิน (Repo Rate) หรื อราคาของรถยนต์มือสองใช่หรื อไม่
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกลุ ชีแจงว่า ในช่วงครึ%งปี หลังของปี ((A ที%ผ่านมา บริ ษัทเริ% มได้ รับผลกระทบจาก
นโยบายรถคัน แรก ถึง แม้ ว่า ระดับ หนี ที% ไ ม่ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ (NPL) จะยัง คงเดิ ม แต่ร าคารถมื อ สองที% ป รั บ ตัวลง
ค่อนข้ างมากรวมถึงการเพิ%มขึนของจํานวนรถมือสองคงค้ าง ทําให้ บริ ษัทต้ องตังสํารองเพิ%มขึน ทังนีเป็ นไปตามการ
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ดําเนินนโยบายบริ หารความเสี%ยงแบบระมัดระวังของบริ ษัท การตังสํารองที%เพิ%มขึนนันส่งผลกระทบให้ ระดับอัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงเล็กน้ อยเมื%อเทียบกับปี ก่อน
นายพฤทธานันต์ ศรี วงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชีแจงในประเด็นต่างๆ ดังนี
ถาม ปั จจัยที%ใช้ ในการพิจารณาตังสาขา
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกลุ ชีแจงว่าปั จจัยในการพิจารณาประกอบด้ วยความเป็ นไปได้ ในการสร้ างรายได้
ปริ มาณธุรกิจ อุปสงค์ และปั จจัยอื%นๆ ที%เกี%ยวข้ อง โดยลักษณะ รู ปลักษณ์ของสาขา รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริ การในแต่
ละสถานที% จะแตกต่างกันไป ขึนกับกลุ่มเป้าหมายในบริ เวณนัน เช่น บริ เวณที%มีกลุ่มลูกค้ าที%มีรายได้ สูง สาขาของ
ธนาคารจะมีลกั ษณะเป็ น Investment Center เน้ นให้ บริ การแนะนําการลงทุนและเงินฝาก ส่วนในบริ เวณที%มีความ
ต้ องการด้ านสินเชื%อ สาขาของบริ ษัทจะเป็ นสํานักอํานวยสินเชื%อซึง% ใช้ ต้นทุนในการดําเนินการที%ตํ%ากว่า ทังนี บริ ษัทมี
การกําหนดจุดคุ้มทุน (Breakeven Point) ที%ชัดเจน เพื%อให้ แต่ละสาขาสามารถกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานได้
เช่น จํานวนเงินฝากต่อเดือน หรื อปริ มาณสินเชื%อที%อนุมตั ิต่อเดือน เป็ นต้ น โดยสาขาที%เปิ ดใหม่จะต้ องคุ้มทุนภายใน
ระยะเวลา -< ปี
ถาม จํานวนสํานักอํานวยสินเชื%อ และประเภทสินเชื%อที%ให้ บริ การ
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกุล ชีแจงว่าปั จจุบนั สํานักอํานวยสินเชื%อมีอยู่ประมาณ B, สาขา โดยให้ บริ การ
สินเชื%อเพื%อการบริ โภคเป็ นส่วนใหญ่
ถาม หลักการในการตังค่าเผื%อหนีสงสัยจะสูญ
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกลุ ชีแจงว่า สําหรับสินเชื%อรายย่อย บริ ษัทได้ นําหลักการตังสํารองแบบ Collective
Approach มาใช้ นอกจากนี ธนาคารทิสโก้ ยงั เป็ นธนาคารเดียวที%ใช้ หลักการ Internal Ratings-Based Approach
(IRB) ในการคํานวณเงินกองทุน โดยเงินกองทุนจะถูกคํานวณตามค่าความเสี%ยงของบริ ษัทที%มีอยู่จริ ง ด้ วยวิธีการตัง
สํารองและคํานวณเงินกองทุนดังกล่าว ทําให้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทเป็ นไปในแบบเชิงรุ ก (active) สามารถ
ปรับเปลี%ยนนโยบายการดําเนินธุรกิจให้ ตอบสนองโดยตรง อย่างรวดเร็ วและทันการต่อระดับความเสี%ยงและสภาวะ
เศรษฐกิจที%เปลี%ยนแปลง และด้ วยนโยบายการจัดการความเสี%ยงที%รัดกุมและมีประสิทธิภาพจึงส่งผลให้ ปริ มาณหนีที%
ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของบริ ษัทอยู่ในระดับที%ตํ%ามาก สําหรับการตังค่าเผื%อหนีสงสัยจะสูญในกรณีของสินเชื%อบรรษัทนัน
ธนาคารจะพิจารณาเป็ นรายลูกหนี
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชีแจงในประเด็นต่างๆ ดังนี
ถาม แผนในการแก้ ไขปั ญหาหนีสงสัยจะสูญ ในกรณีที%ทางรัฐบาลไม่สามารถคืนเงินภาษี ตามนโยบายรถคัน
แรกได้ หรื อคืนเงินภาษี ลา่ ช้ า
ตอบ นางอรนุช อภิ ศัก ดิ? ศิ ริ กุล ชี แจงว่าบริ ษัท ได้ กํ าหนดเงื% อ นไขในการอนุมัติ สิ น เชื% อ เช่ าซื อรถยนต์ ต าม
นโยบายรถคันแรกไว้ อย่างเข้ มงวด เช่น สัดส่วนเงินดาวน์ที%ร้อยละ ( และ ผู้คําประกันมีที%มาของรายได้ ที%เชื%อถือได้
หรื อกําหนดให้ มีผ้ กู ้ รู ่ วม เป็ นต้ น ส่งผลให้ ระดับ NPL อยู่ในระดับที%ตํ%า นอกจากนี นับจนถึงปั จจุบนั ผู้เช่าซือรถคันแรก
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ส่วนใหญ่ได้ ผ่อนชําระมาเป็ นระยะเวลากว่าครึ% งหนึ%งของระยะเวลาเช่าซือทังหมดแล้ ว จึงคาดว่าผู้เช่าซือจะยังคงผ่อน
ชําระค่างวดที%เหลืออยู่จนครบต่อไป
ถาม ผลกระทบจากการเปลี%ยนแปลงมาตรฐานบัญชี
ตอบ นางอรนุ ช อภิ ศัก ดิ? ศิ ริ กุ ล ชี แจงว่ า มาตรฐานบัญ ชี มี ก ารปรั บ เปลี% ย นอยู่ ต ลอดเวลา ทังนี บริ ษั ท มี
รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึง% เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี%ยวชาญด้ าน
บัญชีคอยให้ คําแนะนํา และสอบทานความถูกต้ องเหมาะสมอยู่แล้ ว การเปลี%ยนแปลงมาตรฐานบัญชีดงั กล่าวจึงไม่น่า
ที%จะส่งผลกระทบต่อบริ ษัทแต่อย่างใด
ถาม ขอให้ ชีแจงเพิ%มเติมถึงความเห็นของผู้สอบบัญชีที%ระบุในรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใต้ หวั ข้ อ “ข้ อมูล
และเหตุการณ์ที%เน้ น” ที%กล่าวว่า “ ทังนี ข้ าพเจ้ ามิได้ แสดงความเห็นอย่างมีเงื%อนไขต่อกรณีนีแต่อย่างใด”
ตอบ นางสาวรั ตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทชีแจงว่า วรรคเน้ นที%เพิ%มขึนมาดังกล่าว เป็ นไป
ตามมาตรฐานบัญชีใหม่เพื%อเป็ นการชีแจงเพิ%มเติมให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้อ่านงบการเงินทราบถึงการเปลี%ยนแปลงนโยบาย
บัญชีที%เกิดขึน
ที%ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนีต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที%ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง% มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน )
มติ :
รั บ รองงบแสดงฐานะการเงิ น และงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ของบริ ษั ท ทิ สโก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย สําหรั บปี สินสุดวันที% < ธันวาคม ((A ตามที%เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี

•
•
•
•

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
(เสียง)
((A,A<<, A*
*,,,*
(,,BAD
,

ร้ อยละ
DD.D(
,.,,
,.,(
,.,,
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พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรั บปี ())0 เป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผล และอื,นๆ

นางอรนุช อภิศักดิ?ศิริกุล แจ้ งต่อที%ประชุมว่า บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ประจํ าปี ร้ อยละ ( เป็ นเงิ น
สํารองตามกฎหมาย จนกว่าจะครบร้ อยละ , ของทุนจดทะเบียน ซึ%งในปี ((A บริ ษัทต้ องจัดสรรเงิ นจํานวน
D ,,,,,,,, บาท จากกําไรประจําปี เพื%อเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย ทังนี ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. (<( การจ่ายเงินปั นผลจะจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนัน กําไรตามงบการเงินเฉพาะกิจส่วนที%เหลือ
เพื%อจัดสรรเป็ นเงินปั นผล ซึง% มีรายละเอียดดังต่อไปนี
บาท
กําไรสะสมที%ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ ต้ นปี ((A
เงินปั นผลจ่ายจากผลการดําเนินงานสําหรับปี (((
กําไรสุทธิของบริ ษัทสําหรับปี ((A
จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย
ผลกําไร/ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
กําไรสะสมที%ยงั ไม่ได้ จดั สรรสําหรับปี ((A
ปรับรายการที%ไม่ใช่เงินสด
กําไรสะสมที,สามารถจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสําหรั บปี ())0

2,365,744,577
(1,745,845,034)
1,818,716,822
(91,000,000)
2,965,605
2,350,581,970
(28,653,535)
2,321,928,435

หลังจากจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน D ,,,,,,,, บาทแล้ ว บริ ษัทมีกําไรสะสมที%สามารถ
จัดสรรเป็ นเงินปั นผลสําหรับปี ((A จํานวน ,< ,D B,*<( บาท
บริ ษัทมีนโยบายที%จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราที%เหมาะสมตามผลการดําเนินงานของกลุ่ม โดยคงไว้ ซึ%ง
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี%ยงที%แข็งแกร่ ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดย
การจ่ายเงิ นปั นผลจะต้ องไม่ส่งผลกระทบต่อการดํารงสถานะของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทในฐานะธนาคารพาณิ ชย์
ที%มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ดังนันคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที%ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนินงานสําหรับปี ((A ในอัตราหุ้นละ .,, บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ การจ่ายเงินตามอัตรา
ที%เสนอคิดเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ ,A, ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ <B ของกําไรจากผลการดําเนินงานตามงบ
การเงินรวม เทียบกับอัตราร้ อยละ *) ในปี ((( นอกจากนี กําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี ((A ส่วนที%เหลือหลังจาก
การสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิ นปั นผลจะจัดสรรเป็ นเงิ นกองทุนตามเกณฑ์ การกํ ากับแบบรวมกลุ่มของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ที%ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
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(การลงมติในวาระนีต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที%ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง% มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน )
มติ :

มีมติในเรื% องต่างๆ ตามที%เสนอ ดังนี
- อนุ มัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรั บปี ((A เป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย
จํานวน D ,,,,,,,, บาท
- อนุ มัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรั บปี ((A ส่วนที%เหลือจากการสํารอง
ตามกฎหมายเป็ นเงิน ปั น ผลให้ แ ก่ผ้ ู ถือ หุ้ น สามัญ และผู้ ถือ หุ้ น บุริ ม สิท ธิ ใ นอัต ราหุ้ น ละ
.,, บาท
- ผู้ถือหุ้นซึ%งปรากฏรายชื%อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที% A พฤษภาคม (() เป็ น
ผู้มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผล
- กําหนดการจ่ายเงินปั นผลในวันที% พฤษภาคม (() และ
- อนุ มัติก ารจัด สรรกํา ไรจากผลการดํา เนิน งานสําหรั บ ปี ((A ส่วนที% เหลือจากการจ่าย
เงินปั นผลเป็ นเงินกองทุนตามเกณฑ์ การกํากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี

•
•
•
•
วาระที, )

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
(เสียง)
((A,AD<,DDA
( ,A
A ,* D
,

ร้ อยละ
DD.DA
,.,<
,.,
,.,,

พิจารณาอนุมัตจิ าํ นวนกรรมการและการแต่ งตัง; กรรมการ

ประธานฯ แจ้ งต่อที% ประชุมว่า เนื% องจากในวาระที% ( และ A เป็ นการพิ จารณาเรื% องที% เ กี% ยวข้ องกับ
กรรมการบริ ษัท ดังนันเพื% อ การกํ ากับดูแ ลกิ จ การที% ดี คณะกรรมการจึงสมัครใจออกจากที% ประชุมในระหว่างการ
พิจารณาวาระดังกล่าว และเสนอให้ ที%ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นท่านใดท่านหนึง% เป็ นผู้ดําเนินการประชุมในวาระที% ( และ A
ที%ประชุมเลือก ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ถือหุ้น ทําหน้ าที%ดําเนินการประชุมในวาระที% ( และ A
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร แจ้ งต่อที%ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดให้ ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครั ง ให้ แต่งตังคณะกรรมการทังชุดพร้ อมกันในคราวเดียว ส่งผลให้ คณะกรรมการทังคณะครบ
วาระการดํารงตําแหน่งพร้ อมกันในวันนี

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี (()

ในวาระนีแบ่งการพิจารณาเป็ น ส่วน โดยส่วนที%
ส่วนที% เป็ นการพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการ
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เป็ นการพิจารณาอนุมตั ิจํานวนกรรมการ และ

ในการพิ จารณาอนุมัติจํานวนกรรมการ ข้ อบังคับของบริ ษัทกํ าหนดให้ ผ้ ูถือหุ้นโดยมติของที% ประชุม
ผู้ถือหุ้นกําหนดจํานวนผู้ที%จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทเป็ นครั งคราวโดยให้ มีจํานวนไม่น้อยกว่า ( คน และ
ไม่น้อยกว่ากึ%งหนึ%งของจํ านวนกรรมการทังหมดต้ องมีถิ%นที%อยู่ในราชอาณาจักร รวมทังมีสดั ส่วนของกรรมการที% มี
สัญชาติไทยตามที%กฎหมายกําหนดซึง% ต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ )( ของจํานวนกรรมการทังหมด
ในการนีคณะกรรมการตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณา
จํานวนกรรมการที%เหมาะสมในการกํากับดูแลกิจการบริ ษัท คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของบุคคลที%ได้ รับการเสนอชื%อ
ให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการที%มีต่อบริ ษัท โดยคํานึงถึงความจําเป็ นขององค์กร เพื%อให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีขนาด
และองค์คณะที%เหมาะสมที%สดุ จึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดจํานวนกรรมการ คน
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร เสนอให้ ที%ประชุมพิจารณาอนุมตั ิจํานวนกรรมการตามที%เสนอ โดยแจ้ งว่าผู้ถือ
หุ้นที%มาประชุมด้ วยตนเอง หรื อมีผ้ แู ทนรับมอบฉันทะให้ มาร่ วมประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึง% เสียงต่อหนึง% หุ้น
จากนัน ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ชีแจงว่าในส่วนของการแต่งตังกรรมการ ข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดให้ นํา
วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ ในการแต่งตังกรรมการ เพื%อช่วยให้ ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสในการ
แต่งตังตัวแทนเข้ ารับตําแหน่งกรรมการบริ ษัทมากยิ%งขึน โดยได้ อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสมในรายละเอียดต่อที%
ประชุม
นอกจากข้ อกํ าหนดทางกฎหมาย บริ ษั ทมี นโยบายส่ งเสริ มการกํ ากั บดู แลกิ จการที% ดี โดยได้ แต่ งตัง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื%อทําหน้ าที%คดั เลือกและเสนอชื%อบุคคลที%เหมาะสมเพื%อเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการ และดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีขนาดและองค์ประกอบที%เหมาะสม นอกจากนี บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น
ทุกรายเสนอชื% อบุคคลที% มี คุณสมบัติ เหมาะสมเพื% อเข้ ารั บการพิ จารณาเลื อกตังเป็ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (() ตังแต่วนั ที% D สิงหาคม ((A - < ธันวาคม ((A ซึ%งเมื%อพ้ นกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื%อบุคคลเพื%อเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็ นกรรมการแต่อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะคัดเลือกและกลัน% กรองบุคคลที%มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประวัติ และประสบการณ์ ในด้ านต่างๆ มีความเข้ าใจเพียงพอด้ านการเงินและ
การธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื%นๆ โดยคํานึงถึงความต้ องการและประโยชน์สงู สุดขององค์กร การกํากับดูแล
กิจการที%ดี กฎหมาย และกฎระเบียบที%เกี%ยวข้ อง เพื%อให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีขนาดและองค์คณะที%เหมาะสมที%สดุ
ทังนี บุคคลที%ได้ รับการเสนอชื%อให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้ ซึง% เข้ มงวดกว่าประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ กับบริ ษัท บริ ษัทในกลุ่มและผู้บริ หาร ใน
ลักษณะที%อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้
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เนื% อ งจากในปี (() นี นายพิ ชัย ฉัน ทวี ร ะชาติ มี ค วามประสงค์ ที% จ ะไม่ต่อ วาระการดํ ารงตํ าแหน่ ง
กรรมการบริ ษัท ทังนี เพื%อดํารงองค์คณะกรรมการที% ท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ ทํา
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที%มีความเหมาะสมเพื%อเข้ าดํารงตําแหน่งแทนที%กรรมการอิสระท่านที%ไม่ขอต่อวาระ
ภายหลังจากการพิ จารณาคุณสมบัติที%เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการบริ ษัท ของ
บุคคลที%ได้ รับการคัดเลือกตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว คณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังบุคคลดังต่อไปนีเป็ นกรรมการบริ ษัท ทังนี ประวัติของบุคคล
ผู้ได้ รับการเสนอชื%อ ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที%ได้ จดั ส่งไปให้ ท่านผู้ถือหุ้น
ชื%อ - นามสกุล
. นายปลิว มังกรกนก
. นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
<. นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกลุ
*. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
(. ศ. ดร. ปราณี ทินกร
A. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
). นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
B. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
D. นายสถิตย์ อ๋องมณี
,. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ
. นายชือ-เหา ซุน
. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

ตําแหน่งที%เสนอ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกท่านที%ยังไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นการล่วงหน้ าทุกท่าน
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที%เพื%อรวบรวมนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาแต่งตังกรรมการ
นางวารุ ณี ทิพน์พญาชัย ผู้ถือหุ้น เสนอให้ บริ ษัทเปลี%ยนวิธีการเลือกกรรมการ โดยกําหนดให้ กรรมการ
ออกเป็ นสัดส่วนเช่น กึ%งหนึ%งหรื อสองในสาม มิใช่กําหนดให้ กรรมการออกทังคณะ เสนอให้ บริ ษัทกํ าหนดจํ านวน
กรรมการบริ ษัทให้ น้อยลง กล่าวแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเกี% ยวกับกรรมการบางท่านและเสนอให้ บริ ษัทกํ าหนด
จํานวนบริ ษัทที%กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งได้ ไม่เกิน บริ ษัท
ผู้ถือหุ้นยังได้ เสนอให้ บริ ษัทชีแจงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการในปี ((A โดยละเอียดในหนังสือ
เชิญประชุม รวมทังแสดงความไม่เห็นด้ วยกับค่าตอบแทนกรรมการ โดยกล่าวว่าค่าตอบแทนอยู่ในระดับที%สงู เกินไป
นอกจากนีผู้ถือหุ้นยังแสดงความเห็นไม่เห็นด้ วยต่อบริ ษัทสอบบัญชีของบริ ษัทเกี%ยวกับความเหมาะสมของค่าสอบ
บัญชี และความโปร่ งใสของบริ ษัทสอบบัญชี
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นายธนประเสริ ฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ได้ ชีแจงในประเด็นต่างๆ
ดังนี
ถาม การเลือกตังกรรมการทังคณะนันถูกต้ องตามกฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อไม่
ตอบ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ชีแจงว่าการเลือกตังดังกล่าวเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ถาม ความเป็ นไปได้ ที%จะแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัท เพื%อให้ การเลือกตังกรรมการบริ ษัทเปลี%ยนเป็ นหนึ%งในสามหรื อ
สามในสี%เหมือนกับบริ ษัทอื%นๆ
ตอบ ดร. สุวรรณ วลัยเสถี ยร ชี แจงว่าหากผู้ถื อ หุ้น ต้ อ งการที% จ ะเสนอการแก้ ไ ขข้ อ บัง คับ บริ ษัท ในส่วนที%
เกี%ยวข้ องกับการเลือกตังกรรมการนัน สามารถกระทําได้ โดยเสนอในวาระที% , เรื% องอื%นๆ เพื%อให้ บริ ษัทนําเรื% องดังกล่าว
ไปพิจารณา ทังนี เนื%องจากการประชุมในครั งนี ดําเนินไปภายใต้ ข้อบังคับที%มีอยู่ในปั จจุบันของบริ ษัท การเลือกตัง
กรรมการจะต้ องดําเนินไปตามที%ข้อบังคับกําหนด
นายพฤทธานันต์ ศรี วงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ได้ ชีแจงในประเด็น
ต่างๆ ดังนี
ถาม ประเภทและจํานวนของกรรมการในแต่ละประเภท
ตอบ ดร. สุวรรณ วลัยเสถี ยร ชี แจงว่าประเภทของกรรมการได้ ร ะบุไว้ แ ล้ วในหนังสื อเชิ ญประชุม ผู้ถื อหุ้น
กรรมการอิสระควรมีอย่างน้ อย ( ท่าน เนื%องจากกฏหมายกําหนดให้ บริ ษัทมีกรรมการอิสระเป็ นจํานวนอย่างน้ อย ใน
< ของจํานวนกรรมการทังหมด
นายไพรัช ศรี วิไลฤทธิ? เลขานุการบริ ษัท กล่าวเพิ%มเติมว่าข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดให้ กรรมการบริ ษัทครบ
วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี และเลือกตังคณะกรรมการทังชุดพร้ อมกันใน
คราวเดียว ทังนี ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ มีการเปิ ดโอกาสให้ เสนอชื%อบุคคลที%มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื%อเข้ ารับ
การพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการต่อบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า แต่เมื%อครบระยะเวลาที%กําหนด ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื%อ
บุคคลใดที%เหมาะสมต่อบริ ษัท
คุณสุรัตน์ มาลัยกรอง ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ บริ ษัทพิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทในส่วนที%เกี%ยวข้ องกับ
การเลือกตังกรรมการ ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามและ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ได้ ชีแจงในประเด็นต่างๆ ดังนี
ถาม ในกรณีที%ไม่สามารถเลือกตังกรรมการได้ ครบจํานวนตามที%กําหนด บริ ษัทจะต้ องดําเนินการอย่างไร
ตอบ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร อธิบายวิธีการเลือกตังกรรมการแก่ผ้ ูถือหุ้น และกล่าวว่าหากว่ากรรมการท่านใด
ไม่ได้ รับคะแนนเสียงเห็นด้ วยจากผู้ถือหุ้นเลยแม้ แต่คะแนนเดียว จะถือว่ากรรมการท่านดังกล่าวไม่ได้ รับการคัดเลือก
ทังนีในการเลือกตังกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนทังหมดหรื อแบ่งคะแนนเห็นด้ วย หรื อไม่เห็นด้ วยกับกรรมการ
ท่านหนึง% ท่านใดหรื อกรรมการหลายท่านก็ได้ ตามที%ผ้ ถู ือประสงค์จะลงคะแนน
นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าสําหรับในวาระที% (. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยกับ
จํานวนกรรมการที%เสนอมา ท่านก็สามารถลงมติไม่เห็นด้ วยในวาระดังกล่าวได้ สําหรับในวาระ (. หากผู้ถือหุ้นไม่
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เห็นด้ วยกับกรรมการท่านใดก็สามารถลงคะแนนไม่เห็นด้ วยกับกรรมการท่านดังกล่าวได้ ผู้ถือหุ้นกล่าวเพิ%มเติมว่าการ
ลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเลือกตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย
เข้ าไปดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทได้ ซึง% วิธีการเลือกตังกรรมการแบบ Cumulative Voting นี มีการเสนอในที%ประชุม
ผู้ถือหุ้นหลายบริ ษัทเพื%อให้ นําวิธีการเลือกตังดังกล่าวมาใช้ แต่ยงั ไม่ได้ รับการพิจารณา
ผู้ถือหุ้นกล่าวเพิ%มเติมว่า ตัวผู้ถือหุ้นเองก็ไม่ได้ มีความรู้ มากนักในการใช้ Internet หรื อ computer ทังนี
หากว่าในปี ต่อไป ผู้ถือ หุ้น ท่ านใดต้ องการที% จ ะเสนอบุค คลที% เ หมาะสมเพื% อเข้ ารั บการเสนอชื% อเพื% อดํ ารงตําแหน่ ง
กรรมการก็ต้องคอยสังเกตดู เนื%องจากบริ ษัทโดยส่วนใหญ่จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื%อบุคคลที%เหมาะสมเพื%อเข้ า
รับการเสนอชื%อเพื%อดํารงตําแหน่งกรรมการประมาณปลายปี
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร กล่าวเพิ%มเติมว่าโดยปกติแล้ วบริ ษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ุถือหุ้นเสนอชื%อบุคคลที%เหมาะสม
เพื%อเข้ ารับการเสนอชื%อเพื%อดํารงตําแหน่งกรรมการตังแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปี
นายบุญญะ อุดม ผู้ถือหุ้น สอบถามและ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ได้ ชีแจงในประเด็นต่างๆ ดังนี
ถาม ความจําเป็ นของบริ ษัทที%ต้องมีกรรมการต่างชาติ
ตอบ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ชีแจงว่าการที%บริ ษัทมีสดั ส่วนกรรมการที%เป็ นต่างชาตินัน เป็ นเพราะบริ ษัทมี
ผู้ถือหุ้นบางส่วนเป็ นต่างชาติ
ถาม การประชุมต่างๆ ของบริ ษัทดําเนินการประชุมเป็ นภาษาอะไร และกรรมการมีความรู้ ความสามารถใน
การสื%อสารในระหว่างการประชุมได้ มากน้ อยเพียงใด
ตอบ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร กล่าวว่ากรรมการของบริ ษัททุกท่านมีความรู้ ความสามารถในหลายๆ ด้ าน ทังนี
การทําธุรกิจในปั จจุบนั ต้ องมีการติดต่อกับต่างประเทศ ประเด็นปั ญหาด้ านการสื%อสารไม่น่าจะเกิดขึน สําหรับภาษาที%
ใช้ ในการประชุมก็สามารถเป็ นได้ ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรรมการต่างชาติอาจจะมีล่ามเฉพาะเพื% อแปล
ความหมายให้ ก็อาจเป็ นไปได้
พัน เอกพิ เศษ สุร เทพ อภัยจิ ต ร ผู้ถือ หุ้น ขอให้ บ ริ ษัทพิ จ ารณาแก้ ไ ขข้ อบัง คับ บริ ษัท เพื% อ ยกเลิ ก การ
เลือกตังกรรมการทังคณะ
นายพฤทธานันต์ ศรี วงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ได้ ชีแจงในประเด็น
ต่างๆ ดังนี
ถาม หากว่าบริ ษัทไม่สามารถเลือกตังกรรมการได้ ครบจํานวนที%กําหนด บริ ษัทจะดําเนินการอย่างไร
ตอบ ดร. สุวรรณ วลัยเสถี ยร ชีแจงว่าบริ ษัทจะต้ องดําเนิ นการตามมติผ้ ูถือหุ้น ซึ%งหากได้ กรรมการไม่ครบ
จํานวนคงต้ องมีการดําเนินการสรรหาและดําเนินการเลือกตังต่อไป
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นายศุภศักดิ? จุลศร ผู้ถือหุ้น สอบถามและ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ได้ ชีแจงในประเด็นต่างๆ ดังนี
ถาม จํานวนการเข้ าร่ วมประชุมกรรมการตรวจสอบของ รศ.ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
ตอบ นายไพรั ช ศรี วิไลฤทธิ? ชีแจงว่าได้ มีการระบุในหมายเหตุว่า รศ.ดร. อังครั ตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ ได้ รับ
เลือกตังเป็ นกรรมการเมื%อเมษายน ((A และท่านได้ เข้ าร่ วมการประชุมกรรมการตรวจสอบครบทุกครัง
นางวารุ ณี ทิพน์พญาชัย ผู้ถือหุ้น เสนอให้ มีการกําหนดจํานวนบริ ษัทที%กรรมการสามารถดํารงตําแหน่ง
ได้ และควรให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการได้ อีกเพียง แห่งเท่านัน สําหรับการดํารงตําแหน่งในหน่วยงานก็ควรกําหนดให้
ดํารงตําแหน่งได้ เพียง แห่งเช่นกัน
ที%ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนี สําหรับการพิจารณาอนุมตั ิจํานวนกรรมการของบริ ษัทต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที%
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง% มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สําหรับการพิจารณาแต่งตัง
กรรมการ ใช้ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม หรื อ Cumulative Voting ตามข้ อบังคับของบริ ษัท)
มติ :

มีมติในเรื% องต่างๆ ตามที%เสนอ ดังนี
- อนุมัตจิ ํานวนกรรมการของบริ ษัทที%

•
•
•
•

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คน ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
คะแนนเสียง
(เสียง)
((A,( <,)BD
*<,A,(
),, *<
B,,(,,

ร้ อยละ
DD.D<
,.,
,.,<
,.,<

- อนุ มัติการแต่งตังบุคคลดังรายชื%อต่อไปนีเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นซึง% มาประชุมดังต่อไปนี
ชื,อ-นามสกุล

เห็นด้ วย
(เสียง)
*AD,(*<,(A,

ไม่ เห็นด้ วย
(เสียง)
),(**,(B<
D,< D,(*B

1.

นายปลิว มังกรกนก

2.

D*),<B*,<D

3.

นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกลุ

*)A,(D,, B)

, ,)

4.

รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์

*)A, DB,BAD

<* , ,(

5.

ศ. ดร. ปราณี ทินกร

*)A,(A<,BAD

, ,(

6.

นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

*)(,))B,B((

,,, ,, ,
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7.

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

เห็นด้ วย
(เสียง)
*)A,< ,* *

8.

ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

**,,* ,,BD

<(,BDA, B)

9.

นายสถิตย์ อ๋องมณี

*AB,B*),*<A

),(**,(B<

10. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ

*(B, < ,((D

B, ,,*A,

11. นายชือ-เหา ซุน

D*D, DA,,*B

),(A),BD

12. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

*)A,,)*, *

<* , ,(

A,(D ,,A , D*

B),BB<,<BD

งดออกเสียง

<,B< ,)A

ชื,อ-นามสกุล

รวม

ไม่ เห็นด้ วย
(เสียง)
B ,A,(

บัตรเสีย

วาระที, 6

,,,,,

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ และรั บทราบค่ าตอบแทนกรรมการในปั จจุบัน

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร แจ้ งต่อที%ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ((A ของบริ ษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เมื%อวันที% ( เมษายน ((A ผู้ถือหุ้นมีมติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในรู ปของเงิน
รางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบียประชุม และโบนัส ให้ แก่ประธานคณะกรรมการบริ ษัทไม่เกิน ,*,,,,,, บาทต่อปี
และกรรมการท่ านอื% นไม่เ กิ น ท่ านละ (,,,,,, บาทต่อ ปี โดยให้ มี ผลตลอดไปหรื อ จนกว่าจะมี การเปลี% ย นแปลง
คณะกรรมการตามที%ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินที%แน่นอน และจํานวนเงินที%จะจ่ายจริ งในแต่ละ
คราว ทังนี ไม่รวมถึงสิทธิ ที% กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ อื%นเพิ% ม เติมกรณี ได้ รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที%เพิ%มเติม
ข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ%งหรื อหลายคนปฏิบัติ
การอย่างใดอย่างหนึง% แทนคณะกรรมการก็ได้ สําหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้ รับมอบหมายนันให้ คณะกรรมการเป็ น
ผู้กําหนดขอบเขตหน้ าที%ของกรรมการที%ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานในคณะกรรมการชุดอื%นปรากฏตามรายละเอียด
ในส่วนที% หัวข้ อที% B การจัดการ และหัวข้ อที% D การกํากับดูแลกิจการ ของรายงานประจําปี
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ น
ผู้ พิ จ ารณาอัต ราค่ า ตอบแทนที% เ หมาะสมและเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยอัต ราและองค์ ป ระกอบของ
ค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องสามารถจูงใจกรรมการที%มีความสามารถและมีความสําคัญต่อการปฏิ บัติหน้ าที% ของ
คณะกรรมการ โดยหลีกเลี%ยงการจ่ายค่าตอบแทนที%มากเกินความจําเป็ น ค่าตอบแทนสําหรั บกรรมการที%มิได้ เป็ น
ผู้บริ หารควรพิ จารณาตามหลัก ปฏิบ ัติโ ดยทั %ว ไปในอุต สาหกรรมนันๆ ซึ %ง พิ จ ารณาจากประสบการณ์ ทํา งาน
ความตังใจและความทุ่มเท รวมทังคุณประโยชน์ ต่างๆ ที%กรรมการแต่ละคนสามารถทําให้ กับบริ ษัทได้ ในกรณี ที%
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ กรรมการรายใดทําหน้ าที%เพิ%มเติม (เช่น การเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็ น

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี (()
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ต้ น) กรรมการรายนันจะได้ รับค่าตอบแทนเพิ% มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการที%ได้ รับมอบหมายหน้ าที%เพิ%มเติมดังกล่าว
อนึง% สําหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่
กรรมการของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึ%งเป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ ว ในปี ((A มีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการที%มิได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และ/หรื อ
ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรู ปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบียประชุม และโบนัส ใน
รู ปแบบและอัตราเดียวกับที%จ่ายให้ กบั กรรมการบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) โดยให้ มีผลตลอดไป
หรื อจนกว่าจะมีการเปลี%ยนแปลง คณะกรรมการบริ ษัทตามที%ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินที%
แน่นอน และจํานวนเงินที%จ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี ไม่รวมถึงสิทธิที%กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์
อื%นเพิ%มเติม กรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที%เพิ%มเติม
ในการนี คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาทบทวนอัต ราค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี เพื%อให้ มนั% ใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับภาระหน้ าที%และความรับผิดชอบของ
กรรมการจากการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนในปั จจุบนั พบว่าอัตราดังกล่าวสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิทวั% ไปใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
คณะกรรมการโดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอ
ให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการในรู ปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบียประชุม และ
โบนัส ให้ แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน ,*,,,,,, บาทต่อปี และกรรมการท่านอื%นไม่เกินท่านละ (,,,,,, บาท
ต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลี%ยนแปลง คณะกรรมการบริ ษัทตามที%ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะ
กํ า หนดจํ า นวนเงิ น ที% แ น่ น อน และจํ า นวนเงิ น ที% จ่ า ยจริ ง ในแต่ ล ะคราว ทังนี ไม่ร วมถึ ง สิ ท ธิ ที% ก รรมการจะได้ รั บ
ค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื%นเพิ%มเติม กรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที%เพิ%มเติม
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นอกจากนีคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั ดังนี
ค่าตอบแทน
ค่ าตอบแทนรายเดือน
เบีย; ประชุม
(บาท/เดือน)
(บาท/การประชุม)
คณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
ที%ปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

,,,,,,
*,,,,,
*,,,,,

-

-

*,,,,,
<(,,,,

-

(,,,,,
*,,,,,

-

(,,,,,
*,,,,,

-

(,,,,,
*,,,,,

ทังนี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดัง กล่าวจะต้ องได้ รับ ความเห็ นชอบจากที% ประชุมผู้ถื อ หุ้น ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึง% มาประชุม ทังนี กรรมการที%เป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าข่าย
เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นายพฤทธานันต์ ศรี วงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ได้ ชีแจงในประเด็น
ต่างๆ ดังนี
ถาม สาเหตุที%คา่ ตอบแทนประธานคณะกรรมการและกรรมการต่างกันมาก
ตอบ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ชีแจงว่าเหตุที%ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริ ษัทสูงกว่ากรรมการ
เนื%องด้ วยภาระหน้ าที%และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการที%มีมากกว่ากรรมการ เช่น ดําเนินการประชุม ให้
คําแนะนําและหารื อร่ วมกับประธานเจ้ าหน้ าที%บริ หาร และเลขานุการบริ ษัทเกี%ยวกับวาระที%ควรบรรจุเข้ าการประชุม
คณะกรรมการ เป็ นต้ น
ถาม มีกรรมการท่านใดบ้ างที%เป็ นพนักงานประจําของบริ ษัท และได้ รับค่าตอบแทน เงินเดือนประจํา รวมทัง
สวัสดิการต่างๆ ของบริ ษัทในฐานะที%ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัท
ตอบ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ชีแจงว่ากรรมการที%เป็ นผู้เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทและได้ รับเงินเดือนประจําและ
สวัสดิการของบริ ษัท มีสองท่านคือ นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกลุ และนายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี (()
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นางวารุ ณี ทิพน์พญาชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามและ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ได้ ชีแจงในประเด็นต่างๆ ดังนี
ถาม สําหรับกรรมการบางท่านที%ดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่งหรื อหลายบริ ษัท ค่าตอบแทนที%ได้ รับนันเป็ นการ
จ่ายซําซ้ อนหรื อไม่ และขอให้ เปิ ดเผยข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่านโดยละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ตอบ นายไพรั ช ศรี วิไลฤทธิ? ชี แจงว่า หากว่ากรรมการท่านดังกล่าวได้ รั บค่าตอบแทนกรรมการในฐานะ
กรรมการของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) แล้ ว จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนสําหรับการดํารงตําแหน่ง
กรรมการในบริ ษัทย่อยอีก กล่าวคือไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการซําซ้ อน
ที%ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนีต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที%ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ใน <
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึง% มาประชุม กรรมการที%เป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าข่ายเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน)
มติ :

อนุ มัติค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการในรู ปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบียประชุม และโบนัส
ให้ แก่ ป ระธานคณะกรรรมการบริ ษั ท ไม่ เ กิ น ,*,,,,,, บาทต่ อ ปี และกรรมการท่ า นอื% น
ไม่เกินท่านละ (,,,,,, บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลี%ยนแปลง คณะกรรมการ
ตามที%ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินที%แน่นอน และจํานวนเงินที%จะจ่ายจริ งในแต่ละ
คราว ทังนี ไม่ร วมถึง สิ ท ธิ ที%ก รรมการจะได้ รั บ ค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ อื% น เพิ% มเติ ม กรณี ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที%เพิ%มเติมตามที%เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี

•
•
•
•

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
(เสียง)
((<, B,,BB
B<,B
,,,
,

ร้ อยละ
DD.<(
,.,
,.,*
,.,,

และรั บทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั ตามที%เสนอ
ภายหลังจากที%ประชุมพิจารณาวาระที%เกี%ยวข้ องกับกรรมการเสร็ จสินแล้ ว บุคคลที%ได้ รับการแต่งตังให้
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการทุกท่านของบริ ษัทจึงกลับเข้ าร่ วมประชุมต่อไป

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี (()

วาระที, *

หน้ า 23 ของจํานวน 31 หน้ า

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง; ผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่ าตอบแทนสําหรั บปี ())*

ประธานฯ เสนอให้ ที%ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับ
ปี (() และขอให้ รศ.ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแจงรายละเอียดในวาระนี
รศ.ดร. อังครั ตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ แจ้ งต่อที%ประชุมว่า ข้ อบังคับของบริ ษัทกํ าหนดให้ ที%ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริ ษัทสําหรับปี (() ตามแนวปฏิบตั ิเรื% องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการเพื%อเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการโดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู้สอบ
บัญชี ของบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื%อ บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด) เป็ นผู้สอบบัญชี ของ
บริ ษัท สําหรับปี (() โดยมีคา่ ตอบแทนจํานวนไม่เกิน (*,,,,, บาท โดยมีรายชื%อผู้สอบบัญชี ดังนี
- นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที% <)<*
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ?วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที% *D( และ
- นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที% **DD
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึง% สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ทังนี ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ รับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ ว
นอกจากนี เพื%อให้ งบการเงินของกลุ่มมีมาตรฐานที%สอดคล้ องกัน ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด ยังได้ รับการแต่งตังให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ ทงั 10 แห่ง โดยมีค่าตอบแทนจํานวนรวมไม่
เกิน ),,B,,,,, บาท
สําหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสําหรั บปี (() จํานวน ),A ,,,,, บาท
เพิ% มขึนจากปี ก่อนร้ อยละ <., หรื อ ,,,,, บาท การปรับเพิ%มของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นการเพิ%มขึนตามอัตรา
ปกติ เป็ นไปตามปริ มาณธุรกรรมและปริ มาณงานที%เพิ%มขึน ตามการขยายตัวของธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ การบังคับใช้
มาตรฐานบัญชีใหม่ หลักเกณฑ์ที%เกี%ยวข้ อง และสอดคล้ องกับขอบเขตงานที%เพิ%มขึนของบริ ษัทย่อย
นายธนประเสริ ฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายบริ หารได้ ชีแจงในประเด็นต่างๆ ดังนี
ถาม เสนอให้ ป รั บ รู ป แบบการเสนอข้ อ มูล ในวาระที% * และวาระที% A โดยจัด ทํ าในรู ป แบบของตาราง
เปรี ยบเทียบข้ อมูลการเปลี%ยนแปลงระหว่างปี แทนการนําเสนอข้ อมูลในรู ปแบบเดิม
ตอบ ฝ่ ายบริ หารรับข้ อเสนอแนะไปพิจารณา
นายพฤทธานันต์ ศรี วงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและกรรมการได้ ชีแจงในประเด็นต่างๆ ดังนี
ถาม สาเหตุที%ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพิ% มขึน โดยเฉพาะในบางบริ ษัท เช่น บริ ษัท ออล-เวย์ ส จํากัด หรื อ
บริ ษัทหลักทรัพย์ที%ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด ซึง% เพิ%มขึนถึงร้ อยละ , และร้ อยละ D. ตามลําดับ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี (()

หน้ า 24 ของจํานวน 31 หน้ า

ตอบ รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ ชีแจงว่าอัตราการเพิ%มขึนของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในบางบริ ษัทที%
เพิ%มขึนในอัตราที%สงู นัน ส่วนหนึง% เป็ นเพราะฐานการคํานวณเปรี ยบเทียบที%ตํ%า ซึง% หากพิจารณาจํานวนเงินที%เพิ%มขึนนัน
จะเห็นว่าเป็ นจํานวนที%ไม่สงู นัก นอกจากนี การเพิ%มขึนของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นการเพิ%มขึนตาม อัตราเงินเฟ้อ
ปริ มาณธุรกรรมและปริ มาณงานที%เพิ%มขึนตามการขยายตัวของธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ การบังคับใช้ มาตรฐานบัญชีใหม่
และกฎเกณฑ์จากหน่วยงานกํากับที%เกี%ยวข้ อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้ น ทังนี บริ ษัทได้ พิจารณาในหลายด้ านรวมถึงความถูกต้ องครบถ้ วน และคุณภาพของงาน
ที%ได้ รับแล้ ว เห็นว่าการเพิ%มขึนของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวมีความเหมาะสม
ที%ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนีต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที%ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง% มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน )
มติ :

อนุ มัติแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื%อบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จํากัด) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสําหรั บปี (() โดยได้ รับค่าตอบแทนจํานวนไม่เกิน (*,,,,, บาท
ตามที%เสนอ โดยมีรายชื%อผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี
- นางสาวรัตนา จาละ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน <)<*

- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ?วาณิชย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน *D( และ

- นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน **DD

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึง% สามารถลงนามในรายงานผู้สอบบัญชีได้
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี

•
•
•
•

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
(เสียง)
((A,* <,(A
**<,A,)
(,,BAD
,

ร้ อยละ
DD.D
,.,B
,.,
,.,,

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี (()

วาระที, J

หน้ า 25 ของจํานวน 31 หน้ า

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 33 อํานาจกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ << อํานาจของกรรมการ และ
เรี ยนเชิญนางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที%บริ หารกลุม่ ทิสโก้ อธิบายในรายละเอียดต่อที%ประชุม
นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกลุ กล่าวว่าการแก้ ไขข้ อบังคับดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขเพื%อให้ มีความชัดเจนมากขึน
และสะท้ อนถึงแนวทางปฏิบตั ิที%มีอยู่ในปั จจุบนั ร่ างข้ อบังคับที%แก้ ไขตามที%ปรากฏในหน้ า < ของหนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ที%ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ที%ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนีต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที%ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า < ใน *
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึง% มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
มติ :

อนุ มัติการแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ << อํานาจกรรมการตามที%เสนอ โดยเพิ%มเติมข้ อความดังต่อไปนี
“ประธานคณะกรรมการบริ หารคนเดียว หรื อ กรรมการบริ หารอื%นร่ วมกันสองคน มีอํานาจลงลายมือชื%อ
และประทับตราสําคัญของบริ ษัทกระทําการใดๆ แทนบริ ษัทได้ ”
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี

•
•
•
•

วาระที, K

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
(เสียง)

(( ,(A,,BDB
*,, B,*)D
< B,AA,
,

ร้ อยละ
DD.
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,.,A
,.,,

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 43 ดวงตราของบริษัท

ประธานฯ กล่าวว่าเพื%อให้ สอดคล้ องกับการปรั บปรุ งแบรนด์และภาพลักษณ์ องค์กรของบริ ษัทในกลุ่ม
ทิสโก้ สัญลักษณ์ ใหม่ภายใต้ แนวความคิด “โอกาสสร้ างได้ ” ได้ ถูกสร้ างขึน เพื%อสื%อสารถึงภาพลักษณ์ และวิสยั ทัศน์
ใหม่ขององค์กรที% มีความเชี% ยวชาญในการสร้ างโอกาส โดยสัญลักษณ์ ใหม่จะถูกนํามาแทนที%สัญลักษณ์ เดิมที%มีอยู่
ทังหมด เพื%อแสดงถึงความเป็ นอันหนึง% อันเดียวกันของทุกบริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้
ด้ วยเหตุนี คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ ที%ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ *<
ดวงตราของบริ ษัท ตัวอย่างดวงตราของบริ ษัทตามที%ปรากฏในหน้ า ( ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี (()

หน้ า 26 ของจํานวน 31 หน้ า

นายพฤทธานันต์ ศรี วงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและฝ่ ายบริ หารได้ ชีแจงในประเด็นต่างๆ ดังนี
ถาม กระบวนการออกแบบหรื อที% ม าของสัญลักษณ์ ใหม่ที%จะถูกนํ ามาใช้ ดัง กล่าว สัญ ลักษณ์ ใหม่
ดังกล่าวถูกคิดขึนโดยภายในองค์กรเองหรื อจากบุคลภายนอก
ตอบ นางอรนุช อภิ ศักดิ?ศิริกุล ชี แจงว่าการปรั บเปลี%ยนดังกล่าวเป็ นการเปลี%ยนแนวทางสื%อสารให้ มี
ความชัดเจนมากขึน เนื%องจากที%ผ่านมา ยังมีความไม่ชัดเจนในการสื%อความหมายวิสยั ทัศน์ ของบริ ษัท “Wealth of
Possibilities” อยู่และเพื% อให้ การสื% อสารมี ความชัดเจนและเข้ าใจง่ายขึน บริ ษัทจึงได้ ว่าจ้ างบุคคลภายนอกเพื% อ
ออกแบบสัญลักษณ์ ใหม่เพื%อสะท้ อนถึงวิสยั ทัศน์ ขององค์กร “การสร้ างโอกาส” โดยวงกลมที%ปรากฏในสัญลักษณ์
แสดงถึงความมั%งคัง% สีนําเงิน หมายถึงนํา ความรื% นไหล ราบรื% นทําสิ%งใดก็ประสบความสําเร็ จ สีแดงหมายความถึง
พลังงานเพื%อกระตุ้นให้ เกิดความก้ าวหน้ า สัญลักษณ์ ใหม่ดงั กล่าวเป็ นรู ปวงแหวน < มิติ สะท้ อนถึง วงแหวนแห่ง
โอกาส ที%บริ ษัทมอบให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ของบริ ษัท
ผู้เข้ าร่ วมประชุมไม่ประสงค์จะออกชื%อ สอบถามและฝ่ ายบริ หารได้ ชีแจงในประเด็นต่างๆ ดังนี
ถาม ค่าใช้ จ่ายในการออกแบบสัญลักษณ์ใหม่
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกลุ กล่าวว่าค่าใช้ จ่ายในการออกแบบตราสัญลักษณ์ ดงั กล่าวเพียงไม่กี%หมื%น
บาทเท่านัน ประธานฯ กล่าวเพิ%มเติมว่าค่าออกแบบตราสัญลักษณ์ นนไม่
ั สงู แต่ทงนี
ั จะมีค่าใช้ จ่ายที%เกี%ยวข้ องเพิ%มเติม
ในการเปลี%ยนตราสัญลักษณ์ตามสาขาต่างๆ ที%มีอยู่อีกกว่า ,, แห่ง
ที%ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนีต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที%ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า < ใน *
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึง% มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
มติ :

อนุ ม ัต ิก ารแก้ ไ ขข้ อ บัง คับ บริ ษั ท ข้ อ *< ดวงตราของบริ ษั ท โดยตราของบริ ษั ท จะเป็ นไปตามรู ป
ดังต่อไปนี
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ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี

•
•
•
•

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
(เสียง)

ร้ อยละ

((A,)*D,A*<
*D,(,D
,B,BB(
,

DD.D)
,.,,
,.,
,.,,

วาระที, 10 เรื, องอื,นๆ ถ้ ามี
ประธานฯ แจ้ งว่าที%ประชุมได้ พิจารณาวาระการประชุมตามที%กําหนดครบถ้ วนแล้ ว และขอให้ ผ้ ูถือหุ้น
เสนอเรื% องเพื%อพิจารณาเพิ%มเติมและแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามข้ อสงสัยต่างๆ
นายธนประเสริ ฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายบริ หารได้ ชีแจงในประเด็นต่างๆ ดังนี
ถาม ขอให้ คณะกรรมการพิจารณาแก้ ไขวิธีการเลือกตังกรรมการให้ เหมือนกับบริ ษัทอื%นๆ ที%เป็ นการเลือกตัง
กรรมการเพียงจํานวน ใน < หรื อกึง% หนึง% ของจํานวนกรรมการทังหมด
ตอบ ประธานฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้นสําหรั บข้ อเสนอแนะและรับเรื% องดังกล่าวเพื%อไปพิจารณา ประธานฯ กล่าว
เพิ%มเติมว่าเนื%องจากกรรมการถือเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ ให้ สิทธิกบั ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาความเหมาะสม
ในการกลับเข้ าดํารงตําแหน่งของกรรมการ นอกจากนีการเลือกตังดังกล่าวเป็ นการส่งเสริ มสิทธิของผุ้ถือหุ้นรายย่อยใน
การเลือกตังกรรมการที%เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยและป้องกันการครอบงําโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ถาม หากว่ากรรมการท่านใดท่านหนึ%งลาออกหรื อเสียชีวิต จะถือว่ากรรมการทังชุดจะหมดวาระและต้ องทํา
การเลือกตังใหม่หรื อไม่
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกลุ กล่าวว่า เนื%องจากบริ ษัทเห็นความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที%ดี ดังที%เห็น
ได้ จากรางวัลด้ านการกํากับดูแลกิจการต่างๆ ที%บริ ษัทได้ รับ และเพื%อความโปร่ งใสและเพิ%มสิทธิให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ในการเลือกตังกรรมการ กล่าวคื อจํ านวนเสีย งของผู้ถื อหุ้น ในวาระกรรมการจะเท่ากับจํ านวนหุ้น คูณกับจํ านวน
กรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทังหมดหรื อแบ่งคะแนนเสียงที%มีลงคะแนน “เห็นด้ วย” หรื อ “ไม่เห็นด้ วย”
กับกรรมการท่ านหนึ%งท่านใดหรื อ หลายท่ านก็ไ ด้ ซึ%งวิ ธีการนี จะเป็ นการเพิ% มโอกาสให้ กับผู้ถื อหุ้นรายย่อยในการ
เลือกตังกรรมการที% เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ และช่วยลดการครอบงํ าจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ด้ วยเหตุนี
บริ ษัทจึงนําหลักการ Cumulative Voting มาใช้ แทนการเลือกตังกรรมการแบบเดิมที%เป็ นการเลือกตังกรรมการเพียง
ใน < ของจํานวนกรรมการทังหมด
โดยการเลือกตังแบบ Cumulative Voting นันกําหนดให้ เลือกตังกรรมการทังชุดพร้ อมกันในคราวเดียว
สําหรั บในกรณี ที%กรรมการท่านใดท่านหนึ%งลาออกหรื อเสียชีวิต คณะกรรมการสามารถแต่งตังกรรมการเข้ ามาดํารง
หน้ าที%แทนกรรมการท่านที%ลาออกจากตําแหน่งไปได้ โดยไม่ต้องทําการเลือกตังใหม่ทงคณะ
ั
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นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าเนื% องจากในปี นี มีผ้ ูถือหุ้นรายใหม่เป็ นจํ านวนมากซึ%งอาจจะไม่
เข้ าใจวัฒนธรรมองค์กรของบริ ษัท และเสนอให้ ผ้ ูบริ หารแนะนําความเป็ นมาของบริ ษัทให้ กบั ผู้ถือหุ้นเพื%อเพิ%มความ
เข้ าใจวัฒนธรรมองค์กรให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายใหม่ๆ รวมทังเสนอให้ บริ ษัทเพิ%มการประชาสัมพันธ์ องค์กรให้ มากขึน ทังโดย
ผ่านการแถลงข่าวต่อสื%อมวลชนและการประชุมนักวิเคราะห์ เป็ นต้ น
ประธานฯ แสดงความขอบคุณต่อคําแนะนําของผู้ถือหุ้น
ผู้เข้ าร่ วมประชุมไม่ประสงค์จะออกชื%อ สอบถามและฝ่ ายบริ หารได้ ชีแจงในประเด็นต่างๆ ดังนี
ถาม ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริ ษัท ในกรณีที%โครงการเขื%อนไซยะบุรีไม่สามารถดําเนินการได้ และเงินกู้ยืม
ดังกล่าวต้ องกลายเป็ นหนีเสีย
ตอบ นางอรนุช อภิ ศัก ดิ?ศิริกุล ชึแจงว่าวงเงิ นกู้ที% บริ ษัท อนุมัติ ให้ กับ โครงการดังกล่าวมิไ ด้ เป็ นวงเงิ นที% สูง
นอกจากนีกว่าครึ% งหนึ%งของวงเงินกู้ทังหมดของโครงการเป็ นเงิ นกู้ยืมจากรั ฐบาลลาว โอกาสที%เงิ นกู้ยืมดังกล่าวจะ
กลายเป็ นหนีเสียจึงค่อนข้ างน้ อย ผลกระทบที%มีตอ่ บริ ษัทจึงน้ อยมาก และขอให้ นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ธนาคารทิสโก้ ชีแจงเพิ%มเติม
นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล ชีแจงว่าธนาคารร่ วมกับสถาบันการเงินหลายแห่งร่ วมให้ สินเชื%อ โดยวงเงิน
กู้ยืมทังโครงการโดยประมาณอยู่ที% D,,,,, ล้ านบาท เป็ นสัดส่วนของธนาคารประมาณ * พันล้ านบาท ระยะเวลา
ก่อสร้ างโครงการ B ปี มีหลักประกันที%ชดั เจน จนถึงปั จจุบนั มีการเบิกเงินกู้ (drawdown) ไปประมาณร้ อยละ .* ของ
วงเงินกู้ทงหมด
ั
นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกลุ ชึแจงเพิ%มเติมว่าบริ ษัทติดตามความคืบหน้ าโครงการอยู่ตลอด การปล่อยกู้เป็ น
การเบิกใช้ เงินตามความคืบหน้ าโครงการ ซึง% หากโครงการถูกคัดค้ านและไม่สามารถดําเนินการต่อได้ ผู้ก้ ูก็ไม่สามารถ
เบิกเงินกู้ยืมไปใช้ ได้ เช่นกัน ดังนัน ความเสี%ยงที%เงินกู้ทงก้
ั อนจะกลายเป็ นหนีเสียจึงค่อนข้ างตํ%า
ถาม ขอให้ ชีแจงเพิ%มเติมเกี%ยวกับสินเชื%อที%บริ ษัทอนุมตั ิให้ กบั บริ ษัทเหล็กแห่งหนึง% และผลกระทบที%มีตอ่ บริ ษัท
ตอบ นางอรนุช อภิ ศัก ดิ? ศิ ริ กุล ชี แจงว่า จนถึงปั จ จุบัน ผู้ก้ ูยัง คงชํ าระหนี ด้ วยดี ม าโดยตลอด สํ าหรั บ การ
คาดการณ์ที%ปรากฏตามสื%อต่างๆ นัน นักวิเคราะห์อาจคาดการณ์จากสภาวะตลาดเหล็กที%ผนั แปรไปตามวงจรธุรกิจซึง%
มีทงขึ
ั นและลง และปั จจุบนั สถานการณ์ก็เริ% มพัฒนาในทางที%ดีขนึ สําหรับบริ ษัทผู้ก้ ูในประเทศไทยนันผลประกอบการ
ยังคงเป็ นกําไรอยู่และเมื%อพิจารณาจากกระแสเงินสดของบริ ษัท (cash flow) ความสามารถในการชําระหนีของบริ ษัท
ยังอยู่ในเกณฑ์ที%รับได้
นายศุภศักดิ? จุลศร ผู้ถือหุ้น ได้ ให้ ข้อเสนอแนะสําหรั บข้ อบังคับบริ ษัทข้ อที% < การเลือกตังกรรมการ
เพื%อให้ มีความชัดเจนมากขึนในกรณีที%กรรมการบางท่านไม่ได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นเลย
ตอบ นางอรนุช อภิ ศกั ดิ?ศิริกุล ชึแจงว่าข้ อความตามที% ระบุในข้ อบังคับนันเป็ นการเขียนตามกฏหมายเปิ ด
กว้ างไว้ ในกรณีที%มีบคุ คลได้ รับการเสนอชื%อเพื%อรับการเลือกตังกรรมการเพื%อดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ นจํานวนมาก ซึง%
ในกรณีดงั กล่าวผู้ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาจนครบตามจํานวนกรรมการบริ ษัทเท่านันที%จะได้ รับเลือก
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
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ศ.ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวเพิ%มเติมว่าทางบริ ษัท
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านเสนอชื%อบุคคลที%มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื%อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการเป็ น
การล่วงหน้ าตังแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม เพื%อให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาเพื%อ
นําเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณา เสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยในครั งนีไม่มีผ้ ูถือหุ้น
เสนอรายชื%อบุคคลใด สําหรับการประชุมในปี หน้ า จึงขอความร่ วมมือจากผู้ถือหุ้นเสนอชื%อผู้ที%มีความเหมาะสมเพื%อให้
บริ ษัทพิจารณาภายในระยะเวลาที%กําหนด
นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกุล ชีแจงเพิ%มเติมว่าการที%บริ ษัทประกาศแจ้ งผู้ถือหุ้นเรื% องการเสนอชื%อบุคคลที%มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื%อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าบน Website บริ ษัทนันเป็ นเพราะ
ในช่วงเวลาดังกล่าวบริ ษัทไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นรายใดเป็ นผู้ถือหุ้นบริ ษัทบ้ างจึงไม่สามารถส่งเป็ นเอกสารไปยังผู้ถือหุ้น
แต่ละรายได้
นายพฤทธานันต์ ศรี วงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะ ให้ ข้อสังเกตว่าคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที%สามารถเสนอชื%อ
บุคคลเพื%อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการได้ ตามที%ระบุในเกณฑ์การเสนอชื%อบุคคลที%มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
เพื%อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการนันเป็ นไปได้ ยากสําหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยซึง% ถือหุ้นจํานวนไม่มาก
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามและกรรมการได้ ชีแจงในประเด็นต่างๆ ดังนี
ถาม ผู้ถื อหุ้น แสดงความคิ ดเห็ นต่อ การเลื อ กตังกรรมการว่า เนื% อ งด้ วยวิธี ก ารเลือ กตังแบบ Cumulative
Voting นันจัดว่าเป็ นวิธีการเลือกตังที%ค่อนข้ างใหม่ในประเทศไทย ผู้ถือหุ้นทัว% ไปยังไม่เข้ าใจในหลักการ วัตถุประสงค์
และวิธีการเลือกตังในลักษณะนี ทังนี การเลือกตังไม่วา่ จะดําเนินไปด้ วยวิธีการใดต่างก็มีข้อดีข้อเสียที%ต่างกันไม่มากก็
น้ อย การตัดสินใจว่าจะใช้ วิธีการเลือกตังแบบใดนันขึนอยู่กบั ดุลพินิจของบริ ษัท หากบริ ษัทจะใช้ วิธีการเลือกตังแบบ
Cumulative Voting บริ ษัทอาจจะต้ องหาวิธีในการสื%อสารกระบวนการและข้ อดีของการเลือกตังนีให้ กบั ผู้ถือหุ้นทัว% ไป
ทราบ
ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี%ยวกับการให้ กรรมการทังคณะออกจากห้ องประชุมและที%ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นในที%
ประชุมเพื%อดําเนินการประชุมในวาระที%เกี%ยวข้ องกับกรรมการ เนื%องจากบุคคลที%ดําเนินการประชุมแทนประธานฯ นัน
อาจไม่ทราบในข้ อเท็จจริ งทุกอย่าง และไม่สามารถตอบคําถามของผู้ถือหุ้นได้ อย่างถูกต้ อง
ตอบ ประธานฯ แสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นสําหรับคําแนะนํา และชีแจงว่า การที%กรรมการทังคณะออกจากที%
ประชุมนันเพื%อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที% สําหรับที%ผ้ ูถือหุ้นให้ ข้อเสนอแนะว่าผู้ถือ
หุ้นที%ทําหน้ าที%เป็ นประธานที%ประชุมแทนอาจไม่ทราบข้ อเท็จจริ งครบถ้ วนนัน ประธานฯ ขอรับข้ อเสนอแนะดังกล่าวไป
พิจารณา
ทังนี ศ.ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวเพิ%มเติมว่า ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่าสําหรับในวาระการเลือกตังกรรมการ กรรมการ
ทุกท่านควรที%จะออกจากที% ประชุม แต่สําหรั บวาระเรื% องค่าตอบแทนกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ยินดีที%จะอยู่ในที%ประชุมเพื%อให้ ข้อมูลและตอบคําถามต่อผู้ถือหุ้น และกล่าวเพิ%มเติมว่าสําหรั บ
อัตราค่าตอบแทนกรรมการตามที%เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณานัน เป็ นอัตราค่าตอบแทนที%คงเดิมมาเป็ นเวลา < ปี แล้ ว ซึง%
อัตราดังกล่าวมีการพิจารณาเปรี ยบเทียบอย่างถี%ถ้วนแล้ ว
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นายพฤทธานันต์ ศรี วงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชีแจงในประเด็นต่างๆ ดังนี
ถาม บัตรเสียที%เกิดขึนในวาระ (. เกิดขึนจากสาเหตุใด
ตอบ นายไพรัช ศรี วิไลฤทธิ? ชีแจงว่าบัตรเสียดังกล่าวเกิดขึนจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนทังเห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วย
รวมทังออกเสียงเกินจํานวนหุ้นที%มีอยู่
ถาม เสนอให้ บริ ษัทระบุลกั ษณะของบัตรลงคะแนนที%จัดว่าเป็ น “บัตรเสีย” ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
หรื อชีแจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน และเสนอให้ ชีแจงข้ อดี ข้ อเสียของการเลือกตังแบบ Cumulative Voting
เพื%อให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าใจก่อนการลงคะแนน
ตอบ ประธานฯ รับข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพื%อไปพิจารณา
นางวารุ ณี ทิพน์พญาชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามและผู้บริ หารได้ ชีแจงในประเด็นต่างๆ ดังนี
ถาม ขอให้ เปลี%ยนวิธีการเลือกตังกรรมการเป็ นแบบผสม โดยรวมทังการเลือกตังแบบเป็ นสัดส่วนและแบบ
cumulative voting และขอให้ มีตวั เลือกสําหรับวาระการพิจารณาจํานวนกรรมการของบริ ษัท
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ?ศิริกลุ ชีแจงว่า การเลือกตังกรรมการแบบผสมตามที%ผ้ ถู ือหุ้นเสนอมานัน ไม่สามารถทํา
ได้ เนื%องจากขัดด้ วยข้ อกฏหมาย สําหรับวาระการพิจารณาจํานวนกรรมการของบริ ษัทนัน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกได้ ว่า
เห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วยกับจํานวนที%เสนอมา
นายธนประเสริ ฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายบริ หารได้ ชีแจงในประเด็นต่างๆ ดังนี
ถาม ความคิดเห็นของคุณภัทรี ยา เบญจพลชัย ถึงมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที%มีต่อการ
เลือกตังแบบ Cumulative Voting และหากว่าสนับสนุนวิธีการเลือกตังดังกล่าว เหตุใดจึงไม่ออกเป็ นกฏระเบียบบังคับ
ให้ ทกุ บริ ษัทปฏิบตั ิตาม
ตอบ นางภัทรี ยา เบญจพลชัย ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ชีแจงว่าบริ ษัทสามารถเลือกได้ ว่าจะ
นําวิธีการเลือกตังกรรมการแบบใดมาใช้ ไม่ว่าจะเป็ นแบบ คนมี เสียงหรื อแบบ Cumulative Voting ทังนี ตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยพยายามส่ง เสริ ม ให้ บ ริ ษัท ที% จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ นํ าวิ ธี ก ารเลื อ กตังแบบ
Cumulative Voting มาใช้ โดยเล็งเห็นว่าเป็ นวิธีการเลือกตังที%โปร่ งใสและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้น
รายย่อย สามารถเลือกตังกรรมการตามที%ต้องการได้
การที% จะระบุเป็ นกฏระเบี ยบบังคับใช้ กับทุก บริ ษัทนัน อาจเป็ นการสร้ างภาระหรื อก่อให้ เกิ ดปั ญหา
ในทางปฏิบตั ิให้ กบั บริ ษัทที%ยงั ไม่พร้ อมที%จะปฏิบตั ิตามได้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าควรที%จะเริ% มจากการ
ส่งเสริ มก่อน และเมื%อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าบริ ษัทโดยส่วนใหญ่มีความพร้ อมที%จะรับไปปฏิบตั ิตาม
แล้ ว จึ ง จะกํ า หนดเป็ นกฏระเบี ย บให้ ทุ ก บริ ษั ท ปฏิ บัติ ต าม โดยประเด็ น ดัง กล่ า วอยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาโดย
คณะกรรมการชุดย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื% องอื%นใดให้ ที%ประชุมพิจารณาอีก
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที%มาประชุม และกล่าวปิ ดประชุมเวลา B.,, น.

_______
______
(นายปลิว มังกรกนก)
ประธานที%ประชุมและประธานคณะกรรมการบริ ษัท

