
บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี ())* 

 

ประชมุ ณ ห้องประชมุ ชั �น �� อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
เมื%อวนัที% �� เมษายน �(() เวลา �*.,, น. 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี �(() มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงูและผู้สอบบญัชี ร่วมประชมุ 
ดงัตอ่ไปนี � 

กรรมการบริษัท 
�.    นายปลิว มงักรกนก     ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
�.    นายฮอน คิท ชิง (นายอเลก็ซานเดอร์ เอช ชิง) รองประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการ 
                   และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
<. นางอรนชุ อภิศกัดิ?ศิริกลุ   กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

      และประธานเจ้าหน้าที%บริหารกลุม่ทิสโก้ 
*.    รศ.ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
(. ศ. ดร. ปราณี ทินกร    กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา

      และพิจารณาคา่ตอบแทน     
A. นางภทัรียา เบญจพลชยั               กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูล 

                                                                        กิจการ และกรรมการตรวจสอบ   
). นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
B. นายพิชยั ฉนัทวีระชาติ   กรรมการอิสระ และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
D.     ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์               กรรมการอิสระ และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
�,.  นายยาสโุร่ โยชิโคชิ                กรรมการ กรรมการบริหาร  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
           ��.  นายชือ-เหา ซุน    กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 ��.   นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล   กรรมการ กรรมการบริหาร  
       และกรรมการผู้จดัการใหญ่  
       ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน)  
 
 
 

 

 

 



บริษัท  ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                  หน้า 2 ของจํานวน 31 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี �(() 

 
ผู้บริหารระดบัสงู     
(*ตําแหน่งทีไดร้ับมอบหมายให้บริหารจดัการในบริษัทย่อย) 

�.    นายพิธาดา วชัรศิริธรรม รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
( * รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายกลุ่มลูกคา้บรรษทั 
    ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน)) 

�.  นายเมธา  ปิงสทุธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
( * ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส  

สายสินเชือรายย่อย 
      ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน)) 

<.    นางสาวอารยา ธีระโกเมน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
                  ( * กรรมการอํานวยการ 
      บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จํากดั) 

*.    นายไพบลูย์ นลินทรางกรู ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
                  ( * ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
      บริษทัหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั และ 
        บริษทัทีปรึกษาการลงทนุ ดอยช์ ทิสโก้ จํากดั) 

(. นายชาตรี จนัทรงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
  สายควบคมุการเงินและบริหารความเสี%ยง 
 
ผู้สอบบญัชี  (บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั) 
�. นางสาวรัตนา จาละ  
�. นางยพุดี สจัจะวรรณกลุ  
 

โดยมีตวัแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมสงัเกตการณ์ 

นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที%ประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ น           
ที%มาร่วมประชุมและแจ้งให้ที%ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี �(()       
ไปยงัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนการประชมุโดยชอบตามข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย รวมทั �งมีการแจ้งวาระการประชุม
ให้ทราบเป็นการทั%วไปล่วงหน้าตั �งแต่วันที% �B กุมภาพันธ์ �(() ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์            
แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท เพื%อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมลูประกอบการประชุมล่วงหน้า
อย่างเพียงพอ 

 นอกจากนี � บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วม ในการเสนอเรื%องที%เห็นว่าสําคญัและควรบรรจุเป็นระเบียบ
วาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี �(() ตั �งแต่วนัที% �D สิงหาคม �((A – <� ธันวาคม �((A ซึ%งเมื%อพ้นกําหนด
ระยะเวลาดงักล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพิ%มเติมเข้ามายงับริษัท 

ประธานฯ แจ้งให้ที%ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั �งนี �มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั �งที%มาด้วยตนเองและโดย
การมอบฉันทะรวมทั �งสิ �น �,�AB ราย ซึ%งถือหุ้นรวม  (�*,<<(,D)* หุ้ น คิดเป็น ร้อยละ A*.�* ของจํานวนหุ้ นที%
จําหน่ายแล้วทั �งหมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท จงึกลา่วเปิดการประชมุ  



บริษัท  ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                  หน้า 3 ของจํานวน 31 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี �(() 

 
ประธานฯ แจ้งต่อที%ประชุมว่า ตามข้อบังคบัของบริษัท ผู้ ถือหุ้นทั �งที%มาเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้ แทน 

รับมอบฉันทะมาเข้าประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ%งเสียงต่อหนึ%งหุ้น ยกเว้นวาระการพิจารณาแต่งตั �งกรรมการ ซึ%งใช้
วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) นอกจากนี � เพื%ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้นในการ   
ออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้นําส่งหนังสือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไปยังผู้ ถือหุ้ น         
พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้ สําหรับผู้ ถือหุ้นที%ประสงค์  
จะออกเสียงลงคะแนนในที%ประชุม บริษัทได้แจกบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนเข้าร่วมประชุม ทั �งนี �        
ผู้ ถือหุ้นที%ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการล่วงหน้าและประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” หรือ  
แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน กรณีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที%แต่งตั �งคสัโตเดียนในประเทศไทย สามารถ
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้แก่เจ้าหน้าที%เพื%อรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้ ถือหุ้นที%ทํา
หนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้ อื%นเข้าร่วมประชมุ และระบกุารออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นนั �น บริษัทได้
นําคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้น บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ 
เพื%อการลงมติแตล่ะวาระไว้แล้ว 

ประธานฯ ชี �แจงเพิ%มเติมว่าผู้ ถือหุ้นที%ประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ส่งคืน 
“หลกัฐานการลงทะเบียนเข้าประชุม” และบตัรลงคะแนนที%ไม่ได้ใช้ (ถ้ามี) ให้แก่เจ้าหน้าที%ของบริษัท บริเวณประตู
ทางเข้าห้องประชมุ 

นอกจากนี � บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั (เดิมชื%อ บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 
จํากัด) เป็นผู้ ทําหน้าที%ดูแลให้การประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัท โดย
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากดั ได้จดัเจ้าหน้าที%เข้าสงัเกตการณ์การลงทะเบียนเข้าประชุมและการนบัคะแนนเสียงตลอด
การประชมุ  

ทั �งนี � ในแต่ละวาระการประชุม หากผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะ โปรดแจ้งชื%อ นามสกุล ให้ที%ประชุม
ทราบ เพื%อประโยชน์ในการจดัทํารายงานการประชมุตอ่ไป  

ประธานฯ เสนอให้ที%ประชมุพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี � 
 

วาระที, - พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ())0 

ประธานฯ เสนอให้ที%ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี �((A ซึ%งประชุม
เมื%อวนัที%  �( เมษายน �((A โดยสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวได้จดัส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญ
ประชมุในครั �งนี �แล้ว 

นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายบริหารได้ชี �แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี � 

ถาม ผู้ ถือหุ้นทักท้วงวิธีการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในระหว่างการ
ประชุม นอกจากนี � ผู้ ถือหุ้นได้เสนอแนะให้แยกหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุม และแบบฟอร์มออกเสียงลงคะแนน
ออกเป็นเอกสารคนละใบกนัเพื%อป้องกนัการสบัสนที%อาจเกิดขึ �น 



บริษัท  ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                  หน้า 4 ของจํานวน 31 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี �(() 

 
ตอบ   นางอรนชุ อภิศกัดิ?ศิริกลุ ประธานเจ้าหน้าที%บริหารกลุม่ทิสโก้ ชี �แจงวา่ในการลงคะแนนเสียงล่วงหน้านั �น 

ผู้ ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมลูการออกเสียงลงคะแนนให้ครบถ้วน พร้อมทั �งลงลายมือชื%อ สําหรับผู้ ถือหุ้นที%ต้องการออก
เสียงลงคะแนนในห้องประชมุ  ก็สามารถกระทําได้โดยลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนและมอบให้แก่เจ้าหน้าที%เพื%อ
รวบรวมนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ตลอดการประชมุตราบใดที%ยงัไมไ่ด้ทําการปิดวาระ ทั �งนี � บริษัทขออภยัในความ
ไม่ชดัเจนในการอธิบายรายละเอียดในการลงคะแนนเสียงโดยเจ้าหน้าที%ที%เกิดขึ �น ทั �งนี �รวมถึงหนงัสือลงทะเบียนเข้า
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนที%อาจทําให้ผู้ มีความสบัสน  

 ผู้บริหารรับเรื%องดงักลา่วไปพิจารณาเพื%อปรับปรุงกระบวนการและเอกสารให้ดีขึ �น  

ถาม  ร้องเรียนถึงความไม่สะดวกในการดําเนินการลงทะเบียนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี%ยน
แบบฟอร์มในการรับของชําร่วยและอาหารวา่ง 

ตอบ   ประธานฯ กล่าวขออภยัในความไม่สะดวกที%เกิดขึ �น และกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นที%ให้ความสนใจเข้าร่วม
การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นจํานวนมากในปีนี �รวมทั �งกล่าวขอบคณุข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น  ทั �งนี � บริษัทจะรับ
รับเรื%องดงักลา่วไปพิจารณาแก้ไขและปรับปรุงตอ่ไป 

นางสุรีย์ เหล่าวรวิทย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงวิธีการในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และ
เสนอให้รับบตัรลงคะแนนเฉพาะที%ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และ”งดออกเสียง” เท่านั �น สําหรับบตัรลงคะแนนอื%นๆ ให้
เรียกเก็บเมื%อเสร็จสิ �นการประชมุ ทั �งนี � เพื%อไมใ่ห้เสียเวลาในการเก็บรวบรวมและนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระมากเกินไป 

ตอบ นางอรนชุ อภิศกัดิ?ศิริกลุ อธิบายถงึวิธีการในการเก็บรวบรวมบตัรลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงต่อ
ผู้ ถือหุ้น และรับข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นเพื%อไปพิจารณา 

เพื%อให้การดําเนินการประชุมเป็นไปอย่างราบรื%น และเป็นไปอย่างกระชับโดยไม่รบกวนเวลาของผู้ ถือหุ้ น 
ประธานฯ เสนอให้ดําเนินการประชุมในวาระถดัไปในระหว่างรอผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ไม่มีผู้ ถือหุ้นคดัค้าน
แตอ่ย่างใด  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื%น ที%ประชุมพิจารณาและออกเสียง 
ลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนี �ต้องได้รับความเห็นชอบจากที%ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ%ง     
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน)  

มต ิ: รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี �((A ตามที%เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี � 
 คะแนนเสียง 

(เสียง) 
ร้อยละ 

• เห็นด้วย (�(,�)<,*(( DD.DB 

• ไมเ่ห็นด้วย �*,,,< ,.,, 

• งดออกเสียง ((,*,, ,.,� 

• บตัรเสีย , ,.,, 
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วาระที, (  พิจารณาให้สัตยาบันการดําเนินงานของคณะกรรมการที,ได้กระทาํในปี ())0 ดังปรากฏในรายงาน

ประจาํปี 

ประธานฯ กล่าวสรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการที%ได้กระทําในปี �((A และเสนอให้ที%ประชุม
พิจารณาให้สตัยาบนัการดําเนินงานดงักล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1-A2 
ของรายงานประจําปี ซึ%งได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุในครั �งนี �แล้ว   

นางสาวเพียรพร ดีเทศน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชี �แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี � 

ถาม  การอนุมัติสินเชื%อโครงการก่อสร้างเขื%อนไซยะบุรี ในประเทศลาว และแจ้งว่า การประชุม Mekong 
River Commission Summit (MRC) ที%ผ่านมา * ประเทศลุม่แมนํ่ �าโขงตอนลา่ง (ไทย กมัพูชา ลาว และเวียดนาม) ได้
มีการตกลงให้ทําการศกึษาโครงการเพิ%มเติมถึงผลกระทบข้ามพรมแดนที%อาจเกิดขึ �นจากโครงการเขื%อนไฟฟ้าพลงันํ �า
ขนาดใหญ่โดยหมายความรวมถึงเขื%อนไซยะบุรีด้วย นอกจากนี � แบบร่างโครงสร้างเขื%อนฉบบัสุดท้าย (final dam 
design) ยงัไมไ่ด้รับการสรุปและอนมุติั แบบทางปลาผ่านที%จะนํามาปรับใช้ในโครงการเพื%อลดผลกระทบที%อาจจะมีต่อ
ระบบนิเวศก็ยงัขาดความชัดเจน โดยผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึงความพร้อมรับความเสี%ยงของบริษัท ในกรณีที%โครงการ
ดงักลา่วไมส่ามารถดําเนินการได้ 

ตอบ นางอรนุช อภิศักดิ?ศิริกุล กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นสําหรับข้อมูล และชี �แจงว่า การพิจารณาโครงการ
ดงักลา่ว ธนาคารได้พิจารณาในหลายด้าน ทั �งนี �  เนื%องจากธนาคารไมใ่ช่ผู้ ชํานาญในด้านดงักล่าวโดยตรง ธนาคารจึง
รับฟังและพิจารณาจากการศกึษาต่างๆ รวมถึงความเห็นของที%ปรึกษาที%มีความเชี%ยวชาญ เพื%อให้ความเห็นเพิ%มเติม
เกี%ยวกบัโครงการ กลา่วคือ  

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 

ธนาคารรับฟังความคิดเห็นและข้อมลูที%เกี%ยวข้องกบัโครงการมาโดยตลอด นอกจากนี � ในเงื%อนไขการกู้ ยืมยงัได้
ระบุว่าโครงการต้องไม่ได้รับการคดัค้านจากกลุ่มประเทศในลุ่มแม่นํ �าโขง และถึงแม้ว่าโครงการจะได้รับการขอให้มี
การทํา Environmental Impact Assessment (EIA) ที%รอบคอบเพิ%มเติมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น MRC และสมาคม
ธนาคารไทย รายงานและผลการศึกษาที%ได้จัดทําขึ �นต่างระบุว่าผลกระทบด้านสังคมและสิ%งแวดล้อมที%เกิดจาก
โครงการมีนยัยะที%น้อยมาก นางอรนชุ อภิศกัดิ?ศิริกลุกลา่วเพิ%มเติมวา่ โครงการได้นําเทคโนโลยีและแนวคิดใหมม่าปรับ
ใช้เพื%อลดผลกระทบทางสิ%งแวดล้อมที%อาจเกิดขึ �น ลกัษณะของเขื%อนที%เป็นเขื%อนแนวราบอาจส่งผลให้ระดบันํ �าสูงขึ �น
บ้างแต่อยู่ในระดับที%ไม่มากเมื%อเปรียบเทียบกับเขื%อนในลักษณะอื%น มีการสร้างทางปลาเพื%อลดผลกระทบด้าน
สิ%งแวดล้อม นอกจากนี � ในแง่ของประโยชน์จากโครงการ ประเทศไทยเองในปัจจุบันยังคงต้องพึ%งพาปัจจัยด้าน
พลังงานไฟฟ้าจากประเทศลาว การพัฒนาโครงการนี �จึงอาจนํามาซึ%งผลประโยชน์ โดยเฉพาะในด้านพลังงานแก่



บริษัท  ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                  หน้า 6 ของจํานวน 31 หน้า 
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ประเทศไทยเช่นกนั สําหรับประเด็นด้านความเสี%ยง ธนาคารได้ติดตามความก้าวหน้าและข้อมลูเกี%ยวกบัโครงการมา
โดยตลอด สง่ผลให้ธนาคารสามารถควบคมุและจดัการความเสี%ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

นายรัฐวิทย์ เรืองประโคน ผู้ ถือหุ้นกล่าวเพิ%มเติมถึงระดบัความน่าเชื%อถือของการศกึษา ผลกระทบด้าน
นิเวศวิทยา ปัญหาระดบันํ �าในแม่นํ �าโขงเพิ%มสูงขึ �นซึ%งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากรที%อาศยัอยู่ริมแม่นํ �า
โขง ผลกระทบข้ามพรมแดน และการศกึษาอื%นๆ ที%เกี%ยวข้องและขอให้บริษัทพิจารณาเพิ%มเติมในส่วนของความเสี%ยง
และผลกระทบในระยะยาวที%อาจเกิดขึ �นกบัสิ%งแวดล้อมและสงัคม รวมถงึขอข้อมลูช่องทางการติดตอ่กบับริษัท  

 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นสําหรับข้อเสนอแนะ  
 

นายเฉลิมพล ไวทยางกรู ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชี �แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี � 

ถาม เหตใุดบริษัทจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นให้สตัยาบนัในวาระนี � โดยผู้ ถือหุ้นชี �แจงว่าโมฆียะกรรมเท่านั �นที%ควรต้อง
ได้รับการให้สตัยาบนั มติการรับรองในวาระนี �จงึน่าจะเหมาะสมกวา่   

 ตอบ นางอรนุช อภิศกัดิ?ศิริกุล ชี �แจงว่าการให้สัตยาบันนั �นสามารถให้กับธุรกรรมใดก็ได้ ในด้านกฏหมาย  
การให้สตัยาบนัมีนํ �าหนกัและความชดัเจนมากกวา่การรับรอง ทั �งนี � บริษัทเห็นวา่หากผู้ ถือหุ้นร่วมให้สตัยาบนัก็เสมือน 
ผู้ ถือหุ้นได้ให้การรับรองที%เข้มแข็งตอ่การดําเนินงานของคณะกรรมการในปีที%ผ่านมา  

ถาม ปัญหาเศรษฐกิจถดถอย และหนี �ครัวเรือนที%เพิ%มสงูขึ �นในปี �(() ส่งผลให้อํานาจการซื �อ (Purchasing 
Power) ของประชาชนลดลง บริษัทซึ%งมีรายได้หลกัจากสินเชื%อ โดยเฉพาะสินเชื%อรถยนต์ มีนโยบายในการบริหารและ
จดัการกบัปัญหาในด้านนี �อย่างไร 

ตอบ นางอรนุช อภิศกัดิ?ศิริกุล ชี �แจงว่าสําหรับปัญหาหนี �ครัวเรือนนั �น หากพิจารณาในรายละเอียดแล้วจะ
พบว่าเพียงร้อยละ (, ของหนี �ครัวเรือนทั �งหมดอยู่ในระบบธนาคารพาณิชย์ โดยส่วนที%เหลือเป็นหนี �สินที%เกิดขึ �นกับ
ธนาคารภาครัฐ ในส่วนของธนาคารทิสโก้นั �น ธนาคารระบุเงื%อนไขชดัเจนว่าจะไม่อนุมติัสินเชื%อให้กบัลกูค้าที%มีภาระ
การชําระหนี �ต่อเดือนเกินกว่าร้อยละ *, ส่งผลให้ธนาคารสามารถควบคมุระดบัสินเชื%อที%ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-
Performing Loan-NPL) อยู่ในระดบัตํ%า  

 สําหรับการเตรียมรับแนวโน้มการลดลงของปริมาณสินเชื%อนั �น บริษัทได้เพิ%มรายได้จากค่าธรรมเนียม 
และหากพิจารณาในรายละเอียดแล้วจะพบวา่รายได้คา่ธรรมเนียมของบริษัทเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมจากการดําเนิน
ธุรกิจทั �งสิ �น โดยคา่ธรรมเนียมที%เป็นรายได้หลกัของบริษัทนั �น เป็นรายได้คา่ธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าค้าประกนั
ซึ%งบริษัทได้พัฒนาบุคลากรเพื%อทําหน้าที%นี �โดยเฉพาะ สําหรับการพิจารณาสินเชื%อนั �น บริษัทให้ความสําคญักบัการ
บริหารความเสี%ยง โดยร้อยละ DB-DD ของสินเชื%อที%ได้รับอนมุติัจะเป็นสินเชื%อที%มีหลกัประกนัทั �งสิ �น ทําให้บริษัทสามารถ
จดัการความเสี%ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ถาม ประโยชน์ที%บริษัทและผู้ ถือหุ้นที%จะได้รับจากการลดอตัราภาษีนิติบคุคล  

ตอบ   นางอรนชุ อภิศกัดิ?ศิริกลุ ชี �แจงวา่อตัราภาษีนิติบคุคลที%ลดลงย่อมสง่ผลให้รายได้ของบริษัทเพิ%มมากขึ �น  
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ถาม ความเป็นไปได้ที%ธนาคารทิสโก้จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

ตอบ   นางอรนุช อภิศกัดิ?ศิริกุล ชี �แจงว่ากลุ่มทิสโก้เป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ%งดําเนินนโยบายภายใต้การ
กํากบัดแูลแบบรวมกลุม่ (consolidate supervision) โดยมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัท
แม่ของกลุ่ม ภายใต้การกํากับของธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารจัดการอยู่ในรูปแบบไฟแนนเชียลกรุ๊ปเพื%อ 
กระจายความเสี%ยง เนื%องจากแตล่ะบริษัทในกลุม่มีระดบัความเสี%ยงที%ตา่งกนั เช่น ธนาคารซึ%งมีการให้บริการสินเชื%อ จะ
มีระดบัความเสี%ยงที%สงูกวา่ธุรกิจหลกัทรัพย์ซึ%งความเสี%ยงสว่นใหญ่จะเป็นความเสี%ยงด้านปฏิบติัการ ทั �งนี � รวมถึงระดบั
เงินกองทุนที%ต่างกนัในแต่ละประเภทธุรกิจอีกด้วย การบริหารจัดการในลกัษณะดงักล่าวจะทําให้ปัญหาที%เกิดขึ �นใน
ธุรกิจหนึ%งธุรกิจใดไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอื%นในกลุ่ม ในการวางกลยุทธ์ กลุ่มทิสโก้ได้แบ่งกลุ่มธุรกิจตามกลุ่มลกูค้า 
ประกอบไปด้วย สายงานกลุม่ลกูค้ารายย่อย สายงานกลุ่มลกูค้าบรรษัท สายงานการจดัการธนบดีและกองทุน มีการ
เสนอผลิตภัณฑ์และบริหารระหว่างกลุ่มธุรกิจ (cross-selling) เพื%อตอบสนองความต้องการที%หลากหลายของกลุ่ม
ลูกค้า เป็นการเอื �อประโยชน์ระหว่างบริษัทภายในกลุ่ม ภายใต้การบริหารจัดการที%โปร่งใส บริษัทจึงยังไม่มี
แนวนโยบายที%จะนําธนาคารเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แตอ่ย่างใด  

ถาม จากอตัราดอกเบี �ยนโยบายที%มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ผลต่างดอกเบี �ยลดลง บริษัทมีมุมมองเกี%ยวกับ
ทิศทางของอตัราดอกเบี �ยเป็นอย่างไร รวมถงึผลกระทบที%มีตอ่บริษัท 

ตอบ   นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ ชี �แจงวา่เนื%องจากสภาวะเศรษฐกิจที%
ถดถอย ปัจจุบันอัตราดอกเบี �ยนโยบายได้ปรับลดอยู่ที%ระดบัร้อยละ �  สําหรับทิศทางของอตัราดอกเบี �ยนั �น เมื%อ
พิจารณาจากอตัราเงินเฟ้อในปัจจุบันและทิศทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี �ยนโยบายในปัจจุบันถือว่าอยู่ในระดับที%
เหมาะสม สําหรับผลกระทบที%มีต่อบริษัทนั �น บริษัทมีนโยบายการบริหารส่วนต่างของดอกเบี �ย โดยควบคมุให้อยู่ใน
ระดบัที%เหมาะสม ทั �งนี � สภาวะเศรษฐกิจถือเป็นปัจจัยที%ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากกว่าการเปลี%ยนแปลงของอตัรา
ดอกเบี �ย โดยในสภาวะเศรษฐกิจที%ดี  อตัราหนี �เสียอยู่ในระดบัตํ%า อตัรากําไรของบริษัทจะอยู่ในระดบัดี 

ถาม  ปริมาณสินเชื%อธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SME Loan) ที%มีสดัส่วนค่อนข้างตํ%าเมื%อเทียบกับสินเชื%อ
ประเภทอื%น จงึขอสอบถามถงึนโยบายสินเชื%อธุรกิจขนาดเลก็และกลางของบริษัท 

ตอบ   นางอรนุช อภิศกัดิ?ศิริกุล ชี �แจงว่าบริษัทจํากดัการให้สินเชื%อในลกัษณะของเงินทุนหมนุเวียน (working 
capital) หรือการกู้ เบิกเงินเกินบัญชี (สินเชื%อ OD) เนื%องจากควบคุมและจัดการค่อนข้างยากเพราะไม่มีการระบุ
วตัถปุระสงค์การใช้จ่ายเงินที%แน่นอน สินเชื%อที%บริษัทอนมุติัสว่นใหญ่จะเป็นสินเชื%อสําหรับโครงการ หรือสินเชื%อสําหรับ
ธุรกรรมที%มีวตัถปุระสงค์การใช้เงินกู้ ยืมที%ชดัเจน เช่น การเช่าซื �อรถบรรทุก ซึ%งธุรกรรมดงักล่าวบริษัทจะสามารถทราบ
ถึงกระแสเงินที%เกิดขึ �น รวมถึงแหล่งที%มาของรายได้และค่าใช้จ่ายที%เกิดขึ �นอย่างชัดเจน โดยมีหลกัประกันที%แน่นอน 
ทั �งนี �ในการเพิ%มขึ �นของสดัสว่นปริมาณสินเชื%อประเภทนี �ของบริษัทจาก ร้อยละ , เป็นร้อยละ �, ภายในระยะเวลา ( ปี 
ถือวา่เป็นอตัราการเติบโตที%คอ่นข้างเร็ว  

ถาม การซื �อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ที%กําหนดให้ซื �อขายโดยระบบเงินสดเท่านั �น การจํากดั
การซื �อขายในลกัษณะดงักลา่วอาจสง่ผลตอ่สว่นแบ่งการตลาดของบริษัทเมื%อเทียบกบับริษัทอื%น  



บริษัท  ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                  หน้า 8 ของจํานวน 31 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี �(() 

 
ตอบ นางอรนุช อภิศักดิ?ศิริกุล ชี �แจงว่าสําหรับธุรกิจการซื �อขายหลักทรัพย์นั �น บริษัทไม่มีนโยบายการ

ให้บริการซื �อขายหลกัทรัพย์แบบการให้สินเชื%อเพื%อซื �อหลกัทรัพย์ (Margin Loan) อนัเนื%องมาการปฏิบติัตามนโยบาย
บริหารความเสี%ยงของบริษัทที%พิจารณาถึงความเสี%ยงที%อาจเกิดขึ �นจากปัจจัยความผันผวนของราคาหลกัทรัพย์ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ที%มีการเปลี%ยนแปลงราคาค่อนข้างเร็ว นอกจากนี � บริษัทเน้นกลุ่มลกูค้าที%ซื �อขายหลกัทรัพย์เพื%อการ
ลงทนุมากกวา่กลุม่ลกูค้าที%เก็งกําไรระยะสั �น ซึ%งกลุม่เป้าหมายดงักลา่วสว่นใหญ่จะทําการซื �อขายหลกัทรัพย์โดยระบบ
เงินสด สําหรับสว่นแบ่งตลาดนั �น หากพิจารณาในสว่นของกําไร กําไรของบริษัทอยู่ในระดบัต้นของตลาดมาโดยตลอด 
นอกจากนี � บริษัทยังสามารถรักษาระดับกําไรและส่วนแบ่งตลาดมาอย่างต่อเนื%อง ทั �งนี � บริษัทเน้นกลุ่มนักลงทุน 
โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าสถาบนั ซึ%งการร่วมมือกบัดอยซ์แบงก์ในช่วงปีที%ผ่านมา ส่งผลให้สดัส่วนกลุ่มลกูค้าสถาบนัทั �งใน
ประเทศและตา่งประเทศเพิ%มขึ �นคอ่นข้างมาก  

ถาม การนํานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั%นมาปฏิบัติ ในส่วนของการระบุข้อความไม่ยอมรับการให้
สินบนในสญัญากบัคูค้่า 

ตอบ ผู้บริหารรับข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นไปพิจารณา   

นายพฤทธานนัต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชี �แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี � 

ถาม ความเสี%ยงในสินเชื%อรถยนต์จากการโอนลอยทะเบียน และปลอมเอกสารโอนเลม่ทะเบียน 

 ตอบ นางอรนุช อภิศกัดิ?ศิริกุล ชี �แจงว่าธุรกิจเช่าซื �อ ผู้ ให้กู้ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ?สินทรัพย์ แต่ในสินเชื%อบาง
กรณีที%วงเงินกู้ ยืมตํ%ามาก คา่ใช้จ่ายในการโอนเลม่ทะเบียนจะสงูเมื%อเทียบกบัวงเงิน การโอนลอยจึงช่วยเอื �อประโยชน์
ให้กับลูกค้า โดยยังคงสามารถบริหารจดัการความเสี%ยงได้เป็นอย่างดี และมีสินเชื%อที%ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ใน
ระดบัตํ%ามาก  

  สําหรับประเด็นเรื%องการปลอมแปลงเอกสารนั �น บริษัทมีระบบการตรวจสอบเล่มทะเบียนและเอกสาร
ประกอบการกู้ ยืมที%ครบถ้วน รัดกมุ 

นายชชัชยั คณุงาม ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชี �แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี � 

ถาม สดัสว่นรายได้จากธุรกิจประกนัภยัตอ่รายได้ทั �งหมดของบริษัท 

ตอบ นางอรนุช อภิศักดิ?ศิริกุล ชี �แจงว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมนายหน้าธุรกิจประกันภัยคิดเป็นสัดส่วน
โดยประมาณที%ร้อยละ �( ของรายได้ทั �งหมด 

ถาม การเปลี%ยนแปลงของสดัสว่นการถือหุ้นของคณุอรนชุ อภิศกัดิ?ศิริกลุ ประธานเจ้าหน้าที%บริหารกลุม่ทิสโก้ 

ตอบ   นางอรนชุ อภิศกัดิ?ศิริกลุ ชี �แจงวา่ได้ดําเนินการโอนหุ้นที%เคยถืออยู่ทั �งหมดให้กบับตุร เนื%องจากหน้าที%การ
งานที%คอ่นข้างมากทําให้ไมมี่เวลาในการบริหารจดัการหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

 
 



บริษัท  ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                  หน้า 9 ของจํานวน 31 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี �(() 

 
(การลงมติในวาระนี �ต้องได้รับความเห็นชอบจากที%ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น

ซึ%งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน)  
 

มต ิ : ให้สัตยาบันการดําเนินงานของคณะกรรมการที%ได้กระทําในปี �((A ดงัปรากฏในรายงานประจําปี ตามที%
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี � 
 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย ((A,<�B,D)B DD.D� 
• ไมเ่ห็นด้วย *�,�A( ,.,� 
• งดออกเสียง *)A,<AD ,.,D 
• บตัรเสีย , ,.,, 

 
วาระที, 7 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ ;นสุดวันที, 7- ธันวาคม ())0 

ประธานฯ เสนอให้ที%ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ �นสดุวนัที% <� ธนัวาคม �((A ซึ%งคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นสอดคล้องกับผู้ สอบบัญชีของบริษัทว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดง 
ผลประกอบการและฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ถูกต้องตามที%ควรในสาระสําคญัตามหลกัการบัญชีที%รับรองทั%วไป 
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปีที%ได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั �งนี �แล้ว และขอให้ 
นางอรนชุ อภิศกัดิ?ศิริกลุ ประธานเจ้าหน้าที%บริหารกลุม่ทิสโก้ ชี �แจงรายละเอียดในวาระที% < – * ตอ่ที%ประชมุ  

นางอรนุช อภิศกัดิ?ศิริกุล กล่าวสรุปโดยย่องบการเงิน และขอให้นายชาตรี จนัทรงาม ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ สายควบคมุการเงินและบริหารความเสี%ยง ชี �แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน  

นายชาตรี จันทรงาม ชี �แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จตอ่ที%ประชมุ 

นางอรนชุ อภิศกัดิ?ศิริกลุ ชี �แจงผลประกอบการของบริษัทโดยสงัเขปตอ่ที%ประชมุ 

นายชชัชยั คณุงาม ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชี �แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี � 

ถาม  สาเหตทีุ%อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity-ROE) ลดลงจากปีก่อน โดยการลดลงดงักล่าว
เป็นผลมาจากการเปลี%ยนแปลงของอตัราดอกเบี �ยในตลาดเงิน (Repo Rate) หรือราคาของรถยนต์มือสองใช่หรือไม ่  

ตอบ  นางอรนชุ อภิศกัดิ?ศิริกลุ ชี �แจงวา่ ในช่วงครึ%งปีหลงัของปี �((A ที%ผ่านมา บริษัทเริ%มได้รับผลกระทบจาก
นโยบายรถคันแรก ถึงแม้ว่าระดับหนี �ที%ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จะยังคงเดิม แต่ราคารถมือสองที%ปรับตัวลง
ค่อนข้างมากรวมถึงการเพิ%มขึ �นของจํานวนรถมือสองคงค้าง ทําให้บริษัทต้องตั �งสํารองเพิ%มขึ �น ทั �งนี �เป็นไปตามการ
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รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี �(() 

 
ดําเนินนโยบายบริหารความเสี%ยงแบบระมดัระวงัของบริษัท การตั �งสํารองที%เพิ%มขึ �นนั �นส่งผลกระทบให้ระดบัอตัรา
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นลดลงเลก็น้อยเมื%อเทียบกบัปีก่อน  

นายพฤทธานนัต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชี �แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี � 

ถาม  ปัจจยัที%ใช้ในการพิจารณาตั �งสาขา 

ตอบ  นางอรนชุ อภิศกัดิ?ศิริกลุ ชี �แจงว่าปัจจยัในการพิจารณาประกอบด้วยความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้ 
ปริมาณธุรกิจ อปุสงค์ และปัจจยัอื%นๆ ที%เกี%ยวข้อง โดยลกัษณะ รูปลกัษณ์ของสาขา รวมถงึผลิตภณัฑ์และบริการในแต่
ละสถานที%จะแตกต่างกันไป ขึ �นกับกลุ่มเป้าหมายในบริเวณนั �น เช่น บริเวณที%มีกลุ่มลูกค้าที%มีรายได้สูง สาขาของ
ธนาคารจะมีลกัษณะเป็น Investment Center เน้นให้บริการแนะนําการลงทุนและเงินฝาก ส่วนในบริเวณที%มีความ
ต้องการด้านสินเชื%อ สาขาของบริษัทจะเป็นสํานกัอํานวยสินเชื%อซึ%งใช้ต้นทุนในการดําเนินการที%ตํ%ากว่า ทั �งนี � บริษัทมี
การกําหนดจุดคุ้มทุน (Breakeven Point) ที%ชัดเจน เพื%อให้แต่ละสาขาสามารถกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานได้ 
เช่น จํานวนเงินฝากต่อเดือน หรือปริมาณสินเชื%อที%อนุมติัต่อเดือน เป็นต้น โดยสาขาที%เปิดใหม่จะต้องคุ้มทุนภายใน
ระยะเวลา �-< ปี   

ถาม  จํานวนสํานกัอํานวยสินเชื%อ และประเภทสินเชื%อที%ให้บริการ 

ตอบ นางอรนุช อภิศกัดิ?ศิริกุล ชี �แจงว่าปัจจุบนั สํานักอํานวยสินเชื%อมีอยู่ประมาณ B, สาขา โดยให้บริการ
สินเชื%อเพื%อการบริโภคเป็นสว่นใหญ่ 

ถาม  หลกัการในการตั �งคา่เผื%อหนี �สงสยัจะสญู 

ตอบ นางอรนชุ อภิศกัดิ?ศิริกลุ ชี �แจงวา่ สําหรับสินเชื%อรายย่อย บริษัทได้นําหลกัการตั �งสํารองแบบ Collective 
Approach มาใช้ นอกจากนี � ธนาคารทิสโก้ยงัเป็นธนาคารเดียวที%ใช้หลกัการ Internal Ratings-Based Approach 
(IRB) ในการคํานวณเงินกองทุน โดยเงินกองทุนจะถูกคํานวณตามค่าความเสี%ยงของบริษัทที%มีอยู่จริง ด้วยวิธีการตั �ง
สํารองและคํานวณเงินกองทุนดงักล่าว ทําให้การบริหารจัดการของบริษัทเป็นไปในแบบเชิงรุก (active) สามารถ
ปรับเปลี%ยนนโยบายการดําเนินธุรกิจให้ตอบสนองโดยตรง อย่างรวดเร็วและทนัการต่อระดบัความเสี%ยงและสภาวะ
เศรษฐกิจที%เปลี%ยนแปลง และด้วยนโยบายการจดัการความเสี%ยงที%รัดกุมและมีประสิทธิภาพจึงส่งผลให้ปริมาณหนี �ที%
ไมก่่อให้เกิดรายได้ของบริษัทอยู่ในระดบัที%ตํ%ามาก สําหรับการตั �งค่าเผื%อหนี �สงสยัจะสญูในกรณีของสินเชื%อบรรษัทนั �น 
ธนาคารจะพิจารณาเป็นรายลกูหนี � 

นายเฉลิมพล ไวทยางกรู ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชี �แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี � 

ถาม  แผนในการแก้ไขปัญหาหนี �สงสยัจะสญู ในกรณีที%ทางรัฐบาลไม่สามารถคืนเงินภาษีตามนโยบายรถคนั
แรกได้ หรือคืนเงินภาษีลา่ช้า 

ตอบ นางอรนุช อภิศักดิ?ศิริกุล ชี �แจงว่าบริษัทได้กําหนดเงื%อนไขในการอนุมัติสินเชื%อเช่าซื �อรถยนต์ตาม
นโยบายรถคนัแรกไว้อย่างเข้มงวด เช่น สดัส่วนเงินดาวน์ที%ร้อยละ �(  และ ผู้ คํ �าประกนัมีที%มาของรายได้ที%เชื%อถือได้ 
หรือกําหนดให้มีผู้กู้ ร่วม เป็นต้น สง่ผลให้ระดบั NPL อยู่ในระดบัที%ตํ%า นอกจากนี � นบัจนถึงปัจจุบนั ผู้ เช่าซื �อรถคนัแรก
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สว่นใหญ่ได้ผ่อนชําระมาเป็นระยะเวลากว่าครึ%งหนึ%งของระยะเวลาเช่าซื �อทั �งหมดแล้ว จึงคาดว่าผู้ เช่าซื �อจะยงัคงผ่อน
ชําระคา่งวดที%เหลืออยู่จนครบตอ่ไป   

ถาม  ผลกระทบจากการเปลี%ยนแปลงมาตรฐานบญัชี  

ตอบ นางอรนุช อภิศักดิ?ศิริกุล ชี �แจงว่ามาตรฐานบัญชีมีการปรับเปลี%ยนอยู่ตลอดเวลา ทั �งนี � บริษัทมี  
รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ%งเป็นผู้ทรงคณุวฒิุและมีความเชี%ยวชาญด้าน
บญัชีคอยให้คําแนะนํา และสอบทานความถกูต้องเหมาะสมอยู่แล้ว การเปลี%ยนแปลงมาตรฐานบญัชีดงักลา่วจึงไม่น่า
ที%จะสง่ผลกระทบตอ่บริษัทแตอ่ย่างใด   

ถาม  ขอให้ชี �แจงเพิ%มเติมถงึความเห็นของผู้สอบบญัชีที%ระบใุนรายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตใต้หวัข้อ “ข้อมลู
และเหตกุารณ์ที%เน้น” ที%กลา่ววา่ “ ทั �งนี � ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื%อนไขตอ่กรณีนี �แตอ่ย่างใด”  

ตอบ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทชี �แจงว่า วรรคเน้นที%เพิ%มขึ �นมาดงักล่าว เป็นไป
ตามมาตรฐานบญัชีใหม่เพื%อเป็นการชี �แจงเพิ%มเติมให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้อ่านงบการเงินทราบถึงการเปลี%ยนแปลงนโยบาย
บญัชีที%เกิดขึ �น  

ที%ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนี �ต้องได้รับความเห็นชอบจากที%ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึ%งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน )  
มต ิ : รับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  

จํากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ �นสุดวนัที% <� ธันวาคม �((A ตามที%เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ดงัตอ่ไปนี � 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย ((A,A<<,�A* DD.D( 
• ไมเ่ห็นด้วย �*,,,* ,.,, 
• งดออกเสียง �(,,BAD ,.,( 
• บตัรเสีย , ,.,, 
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วาระที, = พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี ())0 เป็นเงินสํารองตามกฎหมาย 

เงนิปันผล และอื,นๆ 

  
 นางอรนุช อภิศักดิ?ศิริกุล แจ้งต่อที%ประชุมว่า บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีร้อยละ ( เป็นเงิน
สํารองตามกฎหมาย จนกว่าจะครบร้อยละ �, ของทุนจดทะเบียน ซึ%งในปี �((A บริษัทต้องจัดสรรเงินจํานวน 
D�,,,,,,,, บาท จากกําไรประจําปีเพื%อเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย ทั �งนี � ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. �(<( การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันั �น กําไรตามงบการเงินเฉพาะกิจส่วนที%เหลือ
เพื%อจดัสรรเป็นเงินปันผล ซึ%งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี �  

 

กําไรสะสมที%ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ ต้นปี �((A 

บาท 

2,365,744,577 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดําเนินงานสําหรับปี �(((  (1,745,845,034) 

กําไรสทุธิของบริษัทสําหรับปี �((A 1,818,716,822 

จดัสรรเงินสํารองตามกฎหมาย  (91,000,000) 

ผลกําไร/ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,965,605 

กําไรสะสมที%ยงัไมไ่ด้จดัสรรสําหรับปี �((A       2,350,581,970                              

ปรับรายการที%ไมใ่ช่เงินสด (28,653,535) 

กาํไรสะสมที,สามารถจัดสรรเป็นเงนิปันผลสําหรับปี ())0 2,321,928,435 

 
 หลงัจากจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน D�,,,,,,,, บาทแล้ว บริษัทมีกําไรสะสมที%สามารถ
จดัสรรเป็นเงินปันผลสําหรับปี �((A จํานวน �,<��,D�B,*<( บาท 

บริษัทมีนโยบายที%จะจ่ายเงินปันผลในอตัราที%เหมาะสมตามผลการดําเนินงานของกลุ่ม โดยคงไว้ซึ%ง
อตัราสว่นเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี%ยงที%แข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต โดย
การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดํารงสถานะของบริษัทย่อยของบริษัทในฐานะธนาคารพาณิชย์
ที%มีคณุสมบติัตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดงันั �นคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที%ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดําเนินงานสําหรับปี �((A ในอตัราหุ้นละ �.,, บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัและผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ การจ่ายเงินตามอตัรา
ที%เสนอคิดเป็นจํานวนเงินรวมประมาณ �,A,� ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ <B ของกําไรจากผลการดําเนินงานตามงบ
การเงินรวม เทียบกบัอตัราร้อยละ *) ในปี �((( นอกจากนี � กําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี �((A สว่นที%เหลือหลงัจาก
การสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจะจัดสรรเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่มของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ที%ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
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(การลงมติในวาระนี �ต้องได้รับความเห็นชอบจากที%ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น

ซึ%งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน )  

มต ิ : มีมติในเรื%องตา่งๆ ตามที%เสนอ ดงันี � 

- อนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสาํหรับปี �((A เป็นเงินสํารองตามกฎหมาย
จํานวน D�,,,,,,,, บาท 

- อนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี �((A ส่วนที%เหลือจากการสํารอง
ตามกฎหมายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ  
�.,, บาท  
- ผู้ถือหุ้นซึ%งปรากฏรายชื%อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที% A พฤษภาคม �(() เป็น 

ผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
- กําหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัที% �� พฤษภาคม �(() และ 

- อนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี �((A ส่วนที%เหลือจากการจ่าย 
เงินปันผลเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี � 
 

  คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย ((A,AD<,DDA DD.DA 
• ไมเ่ห็นด้วย �(�,A�� ,.,< 
• งดออกเสียง A�,*�D ,.,� 
• บตัรเสีย , ,.,, 

 
 

วาระที, ) พจิารณาอนุมัตจิาํนวนกรรมการและการแต่งตั ;งกรรมการ 

ประธานฯ แจ้งต่อที%ประชุมว่า เนื%องจากในวาระที% ( และ A เป็นการพิจารณาเรื%องที%เกี%ยวข้องกับ
กรรมการบริษัท ดังนั �นเพื%อการกํากับดูแลกิจการที%ดี คณะกรรมการจึงสมัครใจออกจากที%ประชุมในระหว่างการ
พิจารณาวาระดงักลา่ว และเสนอให้ที%ประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นท่านใดท่านหนึ%งเป็นผู้ ดําเนินการประชมุในวาระที% ( และ A   

ที%ประชมุเลือก ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ผู้ ถือหุ้น ทําหน้าที%ดําเนินการประชมุในวาระที% ( และ A 

ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร แจ้งต่อที%ประชุมว่า ตามข้อบังคบัของบริษัทกําหนดให้ในการประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครั �ง ให้แต่งตั �งคณะกรรมการทั �งชุดพร้อมกันในคราวเดียว ส่งผลให้คณะกรรมการทั �งคณะครบ
วาระการดํารงตําแหน่งพร้อมกนัในวนันี �  



บริษัท  ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                  หน้า 14 ของจํานวน 31 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี �(() 

 
ในวาระนี �แบ่งการพิจารณาเป็น � ส่วน โดยส่วนที% � เป็นการพิจารณาอนุมติัจํานวนกรรมการ และ   

สว่นที% � เป็นการพิจารณาอนมุติัการแตง่ตั �งกรรมการ 

ในการพิจารณาอนุมัติจํานวนกรรมการ ข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นโดยมติของที%ประชุม    
ผู้ ถือหุ้นกําหนดจํานวนผู้ ที%จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั �งคราวโดยให้มีจํานวนไม่น้อยกว่า ( คน และ 
ไม่น้อยกว่ากึ%งหนึ%งของจํานวนกรรมการทั �งหมดต้องมีถิ%นที%อยู่ในราชอาณาจักร รวมทั �งมีสดัส่วนของกรรมการที%มี
สญัชาติไทยตามที%กฎหมายกําหนดซึ%งต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ )( ของจํานวนกรรมการทั �งหมด 

 ในการนี �คณะกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา
จํานวนกรรมการที%เหมาะสมในการกํากบัดแูลกิจการบริษัท คณุสมบติัและคณุประโยชน์ของบคุคลที%ได้รับการเสนอชื%อ
ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการที%มีต่อบริษัท โดยคํานึงถึงความจําเป็นขององค์กร เพื%อให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาด
และองค์คณะที%เหมาะสมที%สดุ จงึเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดจํานวนกรรมการ �� คน  

ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร เสนอให้ที%ประชุมพิจารณาอนุมติัจํานวนกรรมการตามที%เสนอ โดยแจ้งว่าผู้ ถือ
หุ้นที%มาประชมุด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉนัทะให้มาร่วมประชมุมีสิทธิออกเสียงหนึ%งเสียงตอ่หนึ%งหุ้น 

จากนั �น ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ชี �แจงว่าในส่วนของการแต่งตั �งกรรมการ ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้นํา
วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ในการแตง่ตั �งกรรมการ เพื%อช่วยให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสในการ
แตง่ตั �งตวัแทนเข้ารับตําแหน่งกรรมการบริษัทมากยิ%งขึ �น โดยได้อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสมในรายละเอียดต่อที%
ประชมุ 

 นอกจากข้อกําหนดทางกฎหมาย บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที% ดี โดยได้แต่งตั �ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื%อทําหน้าที%คดัเลือกและเสนอชื%อบุคคลที%เหมาะสมเพื%อเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการ และดแูลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที%เหมาะสม นอกจากนี � บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
ทุกรายเสนอชื%อบุคคลที%มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื%อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า        
ก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี �(() ตั �งแต่วนัที% �D สิงหาคม �((A - <� ธันวาคม �((A ซึ%งเมื%อพ้นกําหนด
ระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอชื%อบุคคลเพื%อเข้ารับการพิจารณาแตง่ตั �งเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะคดัเลือกและกลั%นกรองบคุคลที%มีคณุสมบติัเหมาะสม 
โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประวติั และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านการเงินและ 
การธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื%นๆ โดยคํานึงถึงความต้องการและประโยชน์สงูสดุขององค์กร การกํากบัดแูล
กิจการที%ดี กฎหมาย และกฎระเบียบที%เกี%ยวข้อง เพื%อให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์คณะที%เหมาะสมที%สดุ 

ทั �งนี � บคุคลที%ได้รับการเสนอชื%อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมีคณุสมบติัตามนโยบาย
การกํากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ ซึ%งเข้มงวดกว่าประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสมัพันธ์กับบริษัท บริษัทในกลุ่มและผู้บริหาร ใน
ลกัษณะที%อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ 
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เนื%องจากในปี �(() นี �นายพิชัย ฉันทวีระชาติ มีความประสงค์ที%จะไม่ต่อวาระการดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัท ทั �งนี � เพื%อดํารงองค์คณะกรรมการที% �� ท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ทํา
การสรรหาและคดัเลือกบคุคลที%มีความเหมาะสมเพื%อเข้าดํารงตําแหน่งแทนที%กรรมการอิสระท่านที%ไมข่อตอ่วาระ 

ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที%เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ของ
บุคคลที%ได้รับการคดัเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั �งบุคคลดงัต่อไปนี �เป็นกรรมการบริษัท ทั �งนี � ประวติัของบุคคล 
ผู้ ได้รับการเสนอชื%อ ปรากฏในหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุที%ได้จดัสง่ไปให้ท่านผู้ ถือหุ้น 

 

ชื%อ - นามสกลุ ตําแหน่งที%เสนอ 
�. นายปลิว  มงักรกนก  กรรมการอิสระ 
�.  นายฮอน คิท ชิง (นายอเลก็ซานเดอร์ เอช ชิง) กรรมการ  
<.  นางอรนชุ อภิศกัดิ?ศิริกลุ กรรมการ  
*. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ กรรมการอิสระ  
(.  ศ. ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ 
A. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการอิสระ 
). นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการอิสระ 
B. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอิสระ 
D. นายสถิตย์ ออ๋งมณี กรรมการ 
�,. นายยาสโุร่ โยชิโคชิ กรรมการ 
��. นายชือ-เหา ซุน กรรมการ 
��. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ 

 

 

 

ดร. สุวรรณ วลยัเสถียรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านที%ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการล่วงหน้าทุกท่าน 
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และมอบให้แก่เจ้าหน้าที%เพื%อรวบรวมนบัคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาแตง่ตั �งกรรมการ 

นางวารุณี ทิพน์พญาชัย ผู้ ถือหุ้น เสนอให้บริษัทเปลี%ยนวิธีการเลือกกรรมการ โดยกําหนดให้กรรมการ
ออกเป็นสัดส่วนเช่น กึ%งหนึ%งหรือสองในสาม มิใช่กําหนดให้กรรมการออกทั �งคณะ เสนอให้บริษัทกําหนดจํานวน
กรรมการบริษัทให้น้อยลง กล่าวแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเกี%ยวกับกรรมการบางท่านและเสนอให้บริษัทกําหนด
จํานวนบริษัทที%กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งได้ไมเ่กิน � บริษัท  

  ผู้ ถือหุ้นยังได้เสนอให้บริษัทชี �แจงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการในปี �((A โดยละเอียดในหนังสือ
เชิญประชุม รวมทั �งแสดงความไม่เห็นด้วยกบัค่าตอบแทนกรรมการ โดยกล่าวว่าค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที%สงูเกินไป 
นอกจากนี �ผู้ ถือหุ้นยังแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยต่อบริษัทสอบบัญชีของบริษัทเกี%ยวกับความเหมาะสมของค่าสอบ
บญัชี และความโปร่งใสของบริษัทสอบบญัชี  
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   นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามและ ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ได้ชี �แจงในประเด็นต่างๆ 
ดงันี � 

 ถาม การเลือกตั �งกรรมการทั �งคณะนั �นถกูต้องตามกฏระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม ่ 

 ตอบ ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ชี �แจงวา่การเลือกตั �งดงักลา่วเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท 

 ถาม ความเป็นไปได้ที%จะแก้ไขข้อบงัคบับริษัท เพื%อให้การเลือกตั �งกรรมการบริษัทเปลี%ยนเป็นหนึ%งในสามหรือ
สามในสี%เหมือนกบับริษัทอื%นๆ  

 ตอบ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ชี �แจงว่าหากผู้ ถือหุ้ นต้องการที%จะเสนอการแก้ไขข้อบังคับบริษัทในส่วนที%
เกี%ยวข้องกบัการเลือกตั �งกรรมการนั �น สามารถกระทําได้โดยเสนอในวาระที% �, เรื%องอื%นๆ เพื%อให้บริษัทนําเรื%องดงักล่าว
ไปพิจารณา ทั �งนี � เนื%องจากการประชุมในครั �งนี � ดําเนินไปภายใต้ข้อบังคบัที%มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัท การเลือกตั �ง
กรรมการจะต้องดําเนินไปตามที%ข้อบงัคบักําหนด 

  นายพฤทธานนัต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามและดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ได้ชี �แจงในประเด็น
ตา่งๆ ดงันี � 

 ถาม ประเภทและจํานวนของกรรมการในแตล่ะประเภท  

 ตอบ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ชี �แจงว่าประเภทของกรรมการได้ระบุไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ น 
กรรมการอิสระควรมีอย่างน้อย ( ท่าน เนื%องจากกฏหมายกําหนดให้บริษัทมีกรรมการอิสระเป็นจํานวนอย่างน้อย � ใน 
< ของจํานวนกรรมการทั �งหมด 

  นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ? เลขานุการบริษัท กล่าวเพิ%มเติมว่าข้อบงัคบับริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัทครบ
วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของทุกปี และเลือกตั �งคณะกรรมการทั �งชุดพร้อมกนัใน
คราวเดียว ทั �งนี � ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้เสนอชื%อบคุคลที%มีคณุสมบติัเหมาะสมเพื%อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการตอ่บริษัทเป็นการลว่งหน้า แตเ่มื%อครบระยะเวลาที%กําหนด ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอรายชื%อ
บคุคลใดที%เหมาะสมตอ่บริษัท  

  คณุสรัุตน์ มาลยักรอง ผู้ รับมอบฉันทะ ขอให้บริษัทพิจารณาแก้ไขข้อบงัคบับริษัทในส่วนที%เกี%ยวข้องกับ
การเลือกตั �งกรรมการ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามและ ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ได้ชี �แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี � 

 ถาม ในกรณีที%ไมส่ามารถเลือกตั �งกรรมการได้ครบจํานวนตามที%กําหนด บริษัทจะต้องดําเนินการอย่างไร  

 ตอบ ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร อธิบายวิธีการเลือกตั �งกรรมการแก่ผู้ ถือหุ้น และกล่าวว่าหากว่ากรรมการท่านใด
ไมไ่ด้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยจากผู้ ถือหุ้นเลยแม้แต่คะแนนเดียว จะถือว่ากรรมการท่านดงักล่าวไม่ได้รับการคดัเลือก 
ทั �งนี �ในการเลือกตั �งกรรมการผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนทั �งหมดหรือแบ่งคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกบักรรมการ
ท่านหนึ%งท่านใดหรือกรรมการหลายท่านก็ได้ตามที%ผู้ ถือประสงค์จะลงคะแนน 

  นายชชัชยั คณุงาม ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าสําหรับในวาระที% (.� หากผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยกบั
จํานวนกรรมการที%เสนอมา �� ท่านก็สามารถลงมติไมเ่ห็นด้วยในวาระดงักล่าวได้ สําหรับในวาระ (.� หากผู้ ถือหุ้นไม่
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เห็นด้วยกบักรรมการท่านใดก็สามารถลงคะแนนไมเ่ห็นด้วยกบักรรมการท่านดงักล่าวได้ ผู้ ถือหุ้นกล่าวเพิ%มเติมว่าการ
ลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายย่อย
เข้าไปดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทได้ ซึ%งวิธีการเลือกตั �งกรรมการแบบ Cumulative Voting นี � มีการเสนอในที%ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นหลายบริษัทเพื%อให้นําวิธีการเลือกตั �งดงักลา่วมาใช้ แตย่งัไมไ่ด้รับการพิจารณา 

  ผู้ ถือหุ้นกล่าวเพิ%มเติมว่า ตวัผู้ ถือหุ้นเองก็ไม่ได้มีความรู้มากนกัในการใช้ Internet หรือ computer ทั �งนี � 
หากว่าในปีต่อไป ผู้ ถือหุ้ นท่านใดต้องการที%จะเสนอบุคคลที%เหมาะสมเพื%อเข้ารับการเสนอชื%อเพื%อดํารงตําแหน่ง
กรรมการก็ต้องคอยสงัเกตด ูเนื%องจากบริษัทโดยส่วนใหญ่จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื%อบุคคลที%เหมาะสมเพื%อเข้า
รับการเสนอชื%อเพื%อดํารงตําแหน่งกรรมการประมาณปลายปี   

  ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร กล่าวเพิ%มเติมว่าโดยปกติแล้วบริษัทจะเปิดให้ผุ้ ถือหุ้นเสนอชื%อบุคคลที%เหมาะสม
เพื%อเข้ารับการเสนอชื%อเพื%อดํารงตําแหน่งกรรมการตั �งแตเ่ดือนตลุาคมจนถงึเดือนธนัวาคมของทกุปี 

  นายบญุญะ อดุม ผู้ ถือหุ้น สอบถามและ ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ได้ชี �แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี � 

 ถาม ความจําเป็นของบริษัทที%ต้องมีกรรมการตา่งชาติ  

 ตอบ ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร ชี �แจงว่าการที%บริษัทมีสดัส่วนกรรมการที%เป็นต่างชาตินั �น เป็นเพราะบริษัทมี 
ผู้ ถือหุ้นบางสว่นเป็นตา่งชาติ 

 ถาม การประชุมต่างๆ ของบริษัทดําเนินการประชุมเป็นภาษาอะไร และกรรมการมีความรู้ความสามารถใน
การสื%อสารในระหวา่งการประชมุได้มากน้อยเพียงใด  

 ตอบ ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร กลา่ววา่กรรมการของบริษัททุกท่านมีความรู้ความสามารถในหลายๆ ด้าน ทั �งนี � 
การทําธุรกิจในปัจจบุนัต้องมีการติดตอ่กบัตา่งประเทศ ประเดน็ปัญหาด้านการสื%อสารไม่น่าจะเกิดขึ �น สําหรับภาษาที%
ใช้ในการประชุมก็สามารถเป็นได้ทั �งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรรมการต่างชาติอาจจะมีล่ามเฉพาะเพื%อแปล
ความหมายให้ก็อาจเป็นไปได้ 

  พันเอกพิเศษ สุรเทพ อภัยจิตร ผู้ ถือหุ้ น ขอให้บริษัทพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทเพื%อยกเลิกการ
เลือกตั �งกรรมการทั �งคณะ  

  นายพฤทธานนัต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามและ ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ได้ชี �แจงในประเด็น
ตา่งๆ ดงันี � 

 ถาม หากวา่บริษัทไมส่ามารถเลือกตั �งกรรมการได้ครบจํานวนที%กําหนด บริษัทจะดําเนินการอย่างไร  

 ตอบ ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร ชี �แจงว่าบริษัทจะต้องดําเนินการตามมติผู้ ถือหุ้ น ซึ%งหากได้กรรมการไม่ครบ
จํานวนคงต้องมีการดําเนินการสรรหาและดําเนินการเลือกตั �งตอ่ไป  
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  นายศภุศกัดิ? จลุศร ผู้ ถือหุ้น สอบถามและ ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ได้ชี �แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี � 

 ถาม จํานวนการเข้าร่วมประชมุกรรมการตรวจสอบของ รศ.ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์   

 ตอบ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ? ชี �แจงว่าได้มีการระบุในหมายเหตุว่า รศ.ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์  ได้รับ
เลือกตั �งเป็นกรรมการเมื%อเมษายน �((A และท่านได้เข้าร่วมการประชมุกรรมการตรวจสอบครบทกุครั �ง 

  นางวารุณี ทิพน์พญาชยั ผู้ ถือหุ้น เสนอให้มีการกําหนดจํานวนบริษัทที%กรรมการสามารถดํารงตําแหน่ง
ได้และควรให้ดํารงตําแหน่งกรรมการได้อีกเพียง � แห่งเท่านั �น สําหรับการดํารงตําแหน่งในหน่วยงานก็ควรกําหนดให้
ดํารงตําแหน่งได้เพียง � แห่งเช่นกนั 

 ที%ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนี � สําหรับการพิจารณาอนมุติัจํานวนกรรมการของบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากที%
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ%งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สําหรับการพิจารณาแต่งตั �ง
กรรมการ ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม หรือ Cumulative Voting ตามข้อบงัคบัของบริษัท)  
 
มต ิ: มีมติในเรื%องตา่งๆ ตามที%เสนอ ดงันี � 

-  อนุมัตจํิานวนกรรมการของบริษัทที% �� คน ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี � 
 คะแนนเสียง 

(เสียง) 
ร้อยละ 

• เห็นด้วย ((A,(�<,)BD DD.D< 
• ไมเ่ห็นด้วย *<,A,( ,.,� 
• งดออกเสียง �),,�*< ,.,< 
• บตัรเสีย �B,,(,, ,.,< 

 
-  อนุมัติการแต่งตั �งบุคคลดงัรายชื%อต่อไปนี �เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงของ 

ผู้ ถือหุ้นซึ%งมาประชมุดงัตอ่ไปนี � 
 

  ชื,อ-นามสกุล   เหน็ด้วย 
(เสียง)  

ไม่เหน็ด้วย 
(เสียง) 

1. นายปลิว  มงักรกนก  *AD,(*<,(A, ),(**,(B< 

2. นายฮอน คิท ชิง (นายอเลก็ซานเดอร์ เอช ชิง)  D*),<B*,<D� D,<�D,(*B 

3. นางอรนชุ อภิศกัดิ?ศิริกลุ  *)A,(D,,�B) ��,�,) 

4. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์   *)A,�DB,BAD <*�,�,( 

5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร  *)A,(A<,BAD ��,�,( 

6. นางภทัรียา เบญจพลชยั  *)(,))B,B(( �,,,�,,�, 
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  ชื,อ-นามสกุล   เหน็ด้วย 

(เสียง)  
ไม่เหน็ด้วย 

(เสียง) 
7. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์  *)A,<��,*�*              B�,A,( 

8. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์   **,,*�,,BD� <(,BDA,�B) 

9. นายสถิตย์ ออ๋งมณี  *AB,B*),*<A ),(**,(B< 

10. นายยาสโุร่ โยชิโคชิ  *(B,�<�,((D �B,��,,*A, 

11. นายชือ-เหา ซุน  D*D,�DA,,*B ),(A),BD� 

12. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล  *)A,,)*,��* <*�,�,( 

 รวม  A,(D�,,A�,�D* B),BB<,<BD 

     งดออกเสียง <,B<�,)A� 

    บัตรเสีย ��,,,,, 

   
 วาระที, 6  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 

ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร แจ้งต่อที%ประชุมว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี �((A ของบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เมื%อวนัที% �( เมษายน �((A ผู้ ถือหุ้นมีมติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงิน
รางวลั คา่ตอบแทนรายเดือน เบี �ยประชุม และโบนสั ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เกิน �,*,,,,,, บาทต่อปี 
และกรรมการท่านอื%นไม่เกินท่านละ (,,,,,, บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี%ยนแปลง  
คณะกรรมการตามที%ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินที%แน่นอน และจํานวนเงินที%จะจ่ายจริงในแต่ละ
คราว ทั �งนี � ไม่รวมถึงสิทธิที%กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื%นเพิ%มเติมกรณีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบติัหน้าที%เพิ%มเติม  

ข้อบังคบัของบริษัทกําหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ%งหรือหลายคนปฏิบัติ 
การอย่างใดอย่างหนึ%งแทนคณะกรรมการก็ได้ สําหรับคา่ตอบแทนกรรมการผู้ ได้รับมอบหมายนั �นให้คณะกรรมการเป็น
ผู้ กําหนดขอบเขตหน้าที%ของกรรมการที%ได้รับมอบหมายให้ปฏิบติังานในคณะกรรมการชุดอื%นปรากฏตามรายละเอียด
ในสว่นที% � หวัข้อที% B การจดัการ และหวัข้อที% D การกํากบัดแูลกิจการ ของรายงานประจําปี 

ในการพิจารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็น  
ผู้ พิจารณาอัตราค่าตอบแทนที%เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอัตราและองค์ประกอบของ
ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที%มีความสามารถและมีความสําคัญต่อการปฏิบัติหน้าที%ของ
คณะกรรมการ โดยหลีกเลี%ยงการจ่ายค่าตอบแทนที%มากเกินความจําเป็น ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที%มิได้เป็น
ผู้บริหารควรพิจารณาตามหลกัปฏิบ ัติโดยทั %วไปในอุตสาหกรรมนั �นๆ ซึ %งพิจารณาจากประสบการณ์ทํางาน       
ความตั �งใจและความทุ่มเท รวมทั �งคณุประโยชน์ต่างๆ ที%กรรมการแต่ละคนสามารถทําให้กับบริษัทได้ ในกรณีที%
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการรายใดทําหน้าที%เพิ%มเติม (เช่น การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็น



บริษัท  ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                  หน้า 20 ของจํานวน 31 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี �(() 

 
ต้น) กรรมการรายนั �นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ%มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณา
คา่ตอบแทนกรรมการที%ได้รับมอบหมายหน้าที%เพิ%มเติมดงักลา่ว   

 อนึ%ง สําหรับคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทในกลุม่ทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ซึ%งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ว ในปี �((A มีการจ่าย
คา่ตอบแทนให้แก่กรรมการที%มิได้ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และ/หรือ 
ดํารงตําแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ในรูปของเงินรางวลั ค่าตอบแทนรายเดือน เบี �ยประชุม และโบนสั ใน
รูปแบบและอตัราเดียวกบัที%จ่ายให้กบักรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) โดยให้มีผลตลอดไป
หรือจนกว่าจะมีการเปลี%ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทตามที%ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้ นจะกําหนดจํานวนเงินที%
แน่นอน และจํานวนเงินที%จ่ายจริงในแตล่ะคราว ทั �งนี � ไม่รวมถึงสิทธิที%กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์
อื%นเพิ%มเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบติัหน้าที%เพิ%มเติม 

ในการนี � คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทน
กรรมการประจําปีเพื%อให้มั%นใจวา่อตัราคา่ตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกบัภาระหน้าที%และความรับผิดชอบของ
กรรมการจากการพิจารณาทบทวนอตัราคา่ตอบแทนในปัจจบุนั พบวา่อตัราดงักลา่วสอดคล้องกบัแนวปฏิบติัทั%วไปใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั   

คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอ
ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวลั ค่าตอบแทนรายเดือน เบี �ยประชุม และ
โบนสั ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน �,*,,,,,, บาทต่อปี และกรรมการท่านอื%นไม่เกินท่านละ (,,,,,, บาท
ตอ่ปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกวา่จะมีการเปลี%ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทตามที%ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะ
กําหนดจํานวนเงินที%แน่นอน และจํานวนเงินที%จ่ายจริงในแต่ละคราว ทั �งนี � ไม่รวมถึงสิทธิที%กรรมการจะได้รับ
คา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อื%นเพิ%มเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบติัหน้าที%เพิ%มเติม 
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นอกจากนี �คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัดงันี � 

 

 คา่ตอบแทน 
 ค่าตอบแทนรายเดือน  

(บาท/เดือน) 
เบี ;ยประชุม 

(บาท/การประชุม) 
คณะกรรมการบริษัท   
ประธานคณะกรรมการ �,,,,,,  
กรรมการ *,,,,, - 
ที%ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท *,,,,,  
คณะกรรมการบริหาร   
ประธานคณะกรรมการบริหาร - *,,,,, 
กรรมการบริหาร - <(,,,, 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - (,,,,, 
กรรมการตรวจสอบ - *,,,,, 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน - (,,,,, 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน - *,,,,, 
คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ   
ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ - (,,,,, 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ - *,,,,, 

ทั �งนี � การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที%ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ%งมาประชมุ ทั �งนี � กรรมการที%เป็นผู้ ถือหุ้นเข้าข่าย
เป็นผู้ มีสว่นได้เสีย ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  นายพฤทธานนัต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามและ ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ได้ชี �แจงในประเด็น
ตา่งๆ ดงันี � 

 ถาม สาเหตทีุ%คา่ตอบแทนประธานคณะกรรมการและกรรมการตา่งกนัมาก  

 ตอบ ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร ชี �แจงว่าเหตุที%ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการ
เนื%องด้วยภาระหน้าที%และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการที%มีมากกวา่กรรมการ  เช่น ดําเนินการประชมุ ให้
คําแนะนําและหารือร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที%บริหาร และเลขานุการบริษัทเกี%ยวกบัวาระที%ควรบรรจุเข้าการประชุม
คณะกรรมการ เป็นต้น 

 ถาม มีกรรมการท่านใดบ้างที%เป็นพนกังานประจําของบริษัท และได้รับค่าตอบแทน เงินเดือนประจํา รวมทั �ง
สวสัดิการตา่งๆ ของบริษัทในฐานะที%ดํารงตําแหน่งผู้บริหารของบริษัท 

 ตอบ ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ชี �แจงว่ากรรมการที%เป็นผู้ เป็นผู้บริหารของบริษัทและได้รับเงินเดือนประจําและ
สวสัดิการของบริษัท มีสองท่านคือ นางอรนชุ อภิศกัดิ?ศิริกลุ และนายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล 
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นางวารุณี ทิพน์พญาชยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามและ ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ได้ชี �แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี � 

 ถาม สําหรับกรรมการบางท่านที%ดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่งหรือหลายบริษัท คา่ตอบแทนที%ได้รับนั �นเป็นการ
จ่ายซํ �าซ้อนหรือไม ่และขอให้เปิดเผยข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการแตล่ะท่านโดยละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  

ตอบ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ? ชี �แจงว่า หากว่ากรรมการท่านดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะ
กรรมการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) แล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนสําหรับการดํารงตําแหน่ง
กรรมการในบริษัทย่อยอีก กลา่วคือไมมี่การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการซํ �าซ้อน 

  ที%ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนี �ต้องได้รับความเห็นชอบจากที%ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า � ใน < 
ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ%งมาประชมุ กรรมการที%เป็นผู้ ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นผู้ มีสว่นได้เสีย ไมมี่สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน)  

มต ิ : อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวลั ค่าตอบแทนรายเดือน เบี �ยประชุม และโบนัส 
ให้แก่ประธานคณะกรรรมการบริษัทไม่ เ กิน  � ,*,,,,,, บาทต่อปี  และกรรมการท่านอื%น 
ไมเ่กินท่านละ (,,,,,, บาทตอ่ปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกวา่จะมีการเปลี%ยนแปลง คณะกรรมการ
ตามที%ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินที%แน่นอน และจํานวนเงินที%จะจ่ายจริงในแต่ละ
คราว ทั �งนี � ไม่รวมถึงสิทธิที%กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื%นเพิ%มเติมกรณีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบติัหน้าที%เพิ%มเติมตามที%เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี � 

 
 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย ((<,�B,,BB� DD.<( 
• ไมเ่ห็นด้วย B<,B�� ,.,� 
• งดออกเสียง ��,,,�� ,.,* 
• บตัรเสีย , ,.,, 

และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัตามที%เสนอ 

ภายหลงัจากที%ประชุมพิจารณาวาระที%เกี%ยวข้องกับกรรมการเสร็จสิ �นแล้ว บุคคลที%ได้รับการแต่งตั �งให้
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการทกุท่านของบริษัทจงึกลบัเข้าร่วมประชมุตอ่ไป 
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วาระที, * พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั ;งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับปี ())* 

 ประธานฯ เสนอให้ที%ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับ 
ปี �(() และขอให้ รศ.ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี �แจงรายละเอียดในวาระนี � 

รศ.ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ แจ้งต่อที%ประชุมว่า ข้อบังคบัของบริษัทกําหนดให้ที%ประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั �งผู้ สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบัญชีบริษัทสําหรับปี �(() ตามแนวปฏิบติัเรื%องการคดัเลือกผู้สอบบญัชี และ
นําเสนอตอ่คณะกรรมการเพื%อเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั �งผู้สอบบญัชี  

คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั �งผู้ สอบ
บัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื%อ บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด) เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท สําหรับปี �(() โดยมีคา่ตอบแทนจํานวนไมเ่กิน (*,,,,, บาท โดยมีรายชื%อผู้สอบบญัชี ดงันี � 

-  นางสาวรัตนา จาละ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที% <)<*  
- นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ?วาณิชย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที% *D(� และ 
- นางสาวสมใจ คณุปสตุ       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที% **DD  

ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ%งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีได้ ทั �งนี � ผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้รับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว 

นอกจากนี � เพื%อให้งบการเงินของกลุ่มมีมาตรฐานที%สอดคล้องกนั ผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังาน อีวาย 
จํากดั ยงัได้รับการแต่งตั �งให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั �ง 10 แห่ง โดยมีค่าตอบแทนจํานวนรวมไม่
เกิน ),,B,,,,, บาท 

สําหรับค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปี �(() จํานวน ),A�,,,,, บาท 
เพิ%มขึ �นจากปีก่อนร้อยละ <., หรือ ��,,,,, บาท การปรับเพิ%มของคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นการเพิ%มขึ �นตามอตัรา
ปกติ เป็นไปตามปริมาณธุรกรรมและปริมาณงานที%เพิ%มขึ �น ตามการขยายตวัของธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ การบงัคบัใช้
มาตรฐานบญัชีใหม ่หลกัเกณฑ์ที%เกี%ยวข้อง และสอดคล้องกบัขอบเขตงานที%เพิ%มขึ �นของบริษัทย่อย 

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายบริหารได้ชี �แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี � 

ถาม    เสนอให้ปรับรูปแบบการเสนอข้อมูลในวาระที%  * และวาระที%  A โดยจัดทําในรูปแบบของตาราง
เปรียบเทียบข้อมลูการเปลี%ยนแปลงระหวา่งปีแทนการนําเสนอข้อมลูในรูปแบบเดิม  

ตอบ ฝ่ายบริหารรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา 

  นายพฤทธานนัต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามและกรรมการได้ชี �แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี � 

 ถาม สาเหตุที%ค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีเพิ%มขึ �น โดยเฉพาะในบางบริษัท เช่น บริษัท ออล-เวย์ส จํากัด หรือ 
บริษัทหลกัทรัพย์ที%ปรึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทิสโก้ จํากดั ซึ%งเพิ%มขึ �นถงึร้อยละ �, และร้อยละ D.� ตามลําดบั 



บริษัท  ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                  หน้า 24 ของจํานวน 31 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี �(() 

 
ตอบ รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ ชี �แจงว่าอตัราการเพิ%มขึ �นของค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีในบางบริษัทที%

เพิ%มขึ �นในอตัราที%สงูนั �น สว่นหนึ%งเป็นเพราะฐานการคํานวณเปรียบเทียบที%ตํ%า ซึ%งหากพิจารณาจํานวนเงินที%เพิ%มขึ �นนั �น 
จะเห็นวา่เป็นจํานวนที%ไมส่งูนกั นอกจากนี �  การเพิ%มขึ �นของคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นการเพิ%มขึ �นตาม อตัราเงินเฟ้อ 
ปริมาณธุรกรรมและปริมาณงานที%เพิ%มขึ �นตามการขยายตวัของธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ การบงัคบัใช้มาตรฐานบญัชีใหม่
และกฎเกณฑ์จากหน่วยงานกํากบัที%เกี%ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น ทั �งนี � บริษัทได้พิจารณาในหลายด้านรวมถงึความถกูต้องครบถ้วน และคณุภาพของงาน
ที%ได้รับแล้ว เห็นวา่การเพิ%มขึ �นของคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีความเหมาะสม   

 ที%ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนี �ต้องได้รับความเห็นชอบจากที%ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึ%งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน )  

มต ิ :  อนุมัติแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั (เดิมชื%อบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 
จํากัด) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี �(() โดยได้รับค่าตอบแทนจํานวนไม่เกิน (*,,,,, บาท
ตามที%เสนอ โดยมีรายชื%อผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี � 

- นางสาวรัตนา จาละ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน <)<*  

- นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ?วาณิชย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน *D(� และ 

- นางสาวสมใจ คณุปสตุ       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน **DD  

โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ%งสามารถลงนามในรายงานผู้สอบบญัชีได้  

ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี � 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย ((A,*�<,(A� DD.D� 
• ไมเ่ห็นด้วย **<,A,) ,.,B 
• งดออกเสียง (,,BAD ,.,� 
• บตัรเสีย , ,.,, 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท  ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                  หน้า 25 ของจํานวน 31 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี �(() 

 
วาระที, J พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 อาํนาจกรรมการ 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ << อํานาจของกรรมการ และ
เรียนเชิญนางอรนชุ อภิศกัดิ?ศิริกลุ ประธานเจ้าหน้าที%บริหารกลุม่ทิสโก้อธิบายในรายละเอียดตอ่ที%ประชมุ 

นางอรนชุ อภิศกัดิ?ศิริกลุ กลา่ววา่การแก้ไขข้อบงัคบัดงักล่าวเป็นการแก้ไขเพื%อให้มีความชดัเจนมากขึ �น 
และสะท้อนถึงแนวทางปฏิบติัที%มีอยู่ในปัจจุบนั ร่างข้อบงัคบัที%แก้ไขตามที%ปรากฏในหน้า ��< ของหนงัสือบอกกล่าว
เชิญประชมุ  

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามแตอ่ย่างใด ที%ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ที%ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนี �ต้องได้รับความเห็นชอบจากที%ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า < ใน *
ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ%งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)  

มต ิ : อนุมัติการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทข้อ << อํานาจกรรมการตามที%เสนอ โดยเพิ%มเติมข้อความดงัตอ่ไปนี � 

“ประธานคณะกรรมการบริหารคนเดียว หรือ กรรมการบริหารอื%นร่วมกนัสองคน มีอํานาจลงลายมือชื%อ
และประทบัตราสําคญัของบริษัทกระทําการใดๆ แทนบริษัทได้” 

ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี � 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย ((�,(A,,BDB DD.�� 

• ไมเ่ห็นด้วย *,,�B,*)D ,.)� 

• งดออกเสียง <�B,AA, ,.,A 

• บตัรเสีย , ,.,, 

 

วาระที, K พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ดวงตราของบริษัท 

 ประธานฯ กล่าวว่าเพื%อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงแบรนด์และภาพลกัษณ์องค์กรของบริษัทในกลุ่ม 
ทิสโก้ สญัลกัษณ์ใหม่ภายใต้แนวความคิด “โอกาสสร้างได้” ได้ถูกสร้างขึ �น เพื%อสื%อสารถึงภาพลกัษณ์และวิสยัทศัน์
ใหม่ขององค์กรที%มีความเชี%ยวชาญในการสร้างโอกาส โดยสญัลักษณ์ใหม่จะถูกนํามาแทนที%สัญลกัษณ์เดิมที%มีอยู่
ทั �งหมด เพื%อแสดงถงึความเป็นอนัหนึ%งอนัเดียวกนัของทกุบริษัทในกลุม่ทิสโก้  

ด้วยเหตนีุ � คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที%ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัข้อ *< 
ดวงตราของบริษัท ตวัอย่างดวงตราของบริษัทตามที%ปรากฏในหน้า ��( ของหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุ 



บริษัท  ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                  หน้า 26 ของจํานวน 31 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี �(() 

 
  นายพฤทธานนัต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามและฝ่ายบริหารได้ชี �แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี � 

  ถาม กระบวนการออกแบบหรือที%มาของสัญลักษณ์ใหม่ที%จะถูกนํามาใช้ดังกล่าว สัญลักษณ์ใหม่
ดงักลา่วถกูคิดขึ �นโดยภายในองค์กรเองหรือจากบคุลภายนอก 

ตอบ นางอรนุช อภิศักดิ?ศิริกุล ชี �แจงว่าการปรับเปลี%ยนดังกล่าวเป็นการเปลี%ยนแนวทางสื%อสารให้มี
ความชัดเจนมากขึ �น เนื%องจากที%ผ่านมา ยังมีความไม่ชัดเจนในการสื%อความหมายวิสยัทัศน์ของบริษัท “Wealth of 
Possibilities”  อยู่และเพื%อให้การสื%อสารมีความชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ �น บริษัทจึงได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื%อ
ออกแบบสญัลกัษณ์ใหม่เพื%อสะท้อนถึงวิสยัทัศน์ขององค์กร “การสร้างโอกาส” โดยวงกลมที%ปรากฏในสญัลกัษณ์
แสดงถึงความมั%งคั%ง สีนํ �าเงิน หมายถึงนํ �า ความรื%นไหล ราบรื%นทําสิ%งใดก็ประสบความสําเร็จ สีแดงหมายความถึง
พลงังานเพื%อกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้า  สัญลักษณ์ใหม่ดงักล่าวเป็นรูปวงแหวน < มิติ สะท้อนถึง วงแหวนแห่ง
โอกาส ที%บริษัทมอบให้กบัผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ของบริษัท  

  ผู้ เข้าร่วมประชมุไมป่ระสงค์จะออกชื%อ สอบถามและฝ่ายบริหารได้ชี �แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี � 

  ถาม คา่ใช้จ่ายในการออกแบบสญัลกัษณ์ใหม ่

ตอบ นางอรนชุ อภิศกัดิ?ศิริกลุ กลา่ววา่คา่ใช้จ่ายในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ดงักล่าวเพียงไม่กี%หมื%น
บาทเท่านั �น  ประธานฯ กลา่วเพิ%มเติมวา่ค่าออกแบบตราสญัลกัษณ์นั �นไม่สงู แต่ทั �งนี � จะมีค่าใช้จ่ายที%เกี%ยวข้องเพิ%มเติม
ในการเปลี%ยนตราสญัลกัษณ์ตามสาขาตา่งๆ ที%มีอยู่อีกกวา่ �,, แห่ง 

 ที%ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนี �ต้องได้รับความเห็นชอบจากที%ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า < ใน *
ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ%งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)  

มต ิ : อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ *< ดวงตราของบริษัท โดยตราของบริษัทจะเป็นไปตามรูป
ดงัตอ่ไปนี � 
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ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี � 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย ((A,)*D,A*< DD.D) 

• ไมเ่ห็นด้วย *D,(,D ,.,, 

• งดออกเสียง �,B,BB( ,.,� 

• บตัรเสีย , ,.,, 

 

วาระที, 10 เรื,องอื,นๆ ถ้ามี 

ประธานฯ แจ้งว่าที%ประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมตามที%กําหนดครบถ้วนแล้ว และขอให้ผู้ ถือหุ้น
เสนอเรื%องเพื%อพิจารณาเพิ%มเติมและแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามข้อสงสยัตา่งๆ 

  นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายบริหารได้ชี �แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี � 

ถาม  ขอให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขวิธีการเลือกตั �งกรรมการให้เหมือนกบับริษัทอื%นๆ ที%เป็นการเลือกตั �ง
กรรมการเพียงจํานวน � ใน < หรือกึ%งหนึ%งของจํานวนกรรมการทั �งหมด  

ตอบ ประธานฯ ขอบคุณผู้ ถือหุ้นสําหรับข้อเสนอแนะและรับเรื%องดงักล่าวเพื%อไปพิจารณา ประธานฯ กล่าว
เพิ%มเติมวา่เนื%องจากกรรมการถือเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ให้สิทธิกบัผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาความเหมาะสม
ในการกลบัเข้าดํารงตําแหน่งของกรรมการ นอกจากนี �การเลือกตั �งดงักลา่วเป็นการสง่เสริมสิทธิของผุ้ ถือหุ้นรายย่อยใน
การเลือกตั �งกรรมการที%เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายย่อยและป้องกนัการครอบงําโดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ถาม  หากว่ากรรมการท่านใดท่านหนึ%งลาออกหรือเสียชีวิต จะถือว่ากรรมการทั �งชุดจะหมดวาระและต้องทํา
การเลือกตั �งใหมห่รือไม ่  

ตอบ นางอรนชุ อภิศกัดิ?ศิริกลุ กลา่ววา่ เนื%องจากบริษัทเห็นความสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการที%ดี ดงัที%เห็น
ได้จากรางวลัด้านการกํากบัดแูลกิจการตา่งๆ ที%บริษัทได้รับ และเพื%อความโปร่งใสและเพิ%มสิทธิให้กบัผู้ ถือหุ้นรายย่อย
ในการเลือกตั �งกรรมการ กล่าวคือจํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นในวาระกรรมการจะเท่ากับจํานวนหุ้ นคูณกับจํานวน
กรรมการ ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั �งหมดหรือแบ่งคะแนนเสียงที%มีลงคะแนน  “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” 
กับกรรมการท่านหนึ%งท่านใดหรือหลายท่านก็ได้ ซึ%งวิธีการนี �จะเป็นการเพิ%มโอกาสให้กับผู้ ถือหุ้ นรายย่อยในการ
เลือกตั �งกรรมการที%เป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้ นรายย่อยได้ และช่วยลดการครอบงําจากผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  ด้วยเหตุนี � 
บริษัทจงึนําหลกัการ Cumulative Voting มาใช้แทนการเลือกตั �งกรรมการแบบเดิมที%เป็นการเลือกตั �งกรรมการเพียง � 
ใน < ของจํานวนกรรมการทั �งหมด   

 โดยการเลือกตั �งแบบ Cumulative Voting  นั �นกําหนดให้เลือกตั �งกรรมการทั �งชุดพร้อมกนัในคราวเดียว 
สําหรับในกรณีที%กรรมการท่านใดท่านหนึ%งลาออกหรือเสียชีวิต คณะกรรมการสามารถแต่งตั �งกรรมการเข้ามาดํารง
หน้าที%แทนกรรมการท่านที%ลาออกจากตําแหน่งไปได้ โดยไมต้่องทําการเลือกตั �งใหมท่ั �งคณะ 
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 นายชัชชัย คุณงาม ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่าเนื%องจากในปีนี �มีผู้ ถือหุ้ นรายใหม่เป็นจํานวนมากซึ%งอาจจะไม่

เข้าใจวฒันธรรมองค์กรของบริษัท และเสนอให้ผู้บริหารแนะนําความเป็นมาของบริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้นเพื%อเพิ%มความ
เข้าใจวฒันธรรมองค์กรให้กบัผู้ ถือหุ้นรายใหม่ๆ  รวมทั �งเสนอให้บริษัทเพิ%มการประชาสมัพนัธ์องค์กรให้มากขึ �น ทั �งโดย
ผ่านการแถลงข่าวตอ่สื%อมวลชนและการประชมุนกัวิเคราะห์ เป็นต้น 

 ประธานฯ แสดงความขอบคณุตอ่คําแนะนําของผู้ ถือหุ้น 

  ผู้ เข้าร่วมประชมุไมป่ระสงค์จะออกชื%อ สอบถามและฝ่ายบริหารได้ชี �แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี � 

ถาม  ผลกระทบตอ่ราคาหุ้นของบริษัท ในกรณีที%โครงการเขื%อนไซยะบุรีไม่สามารถดําเนินการได้และเงินกู้ ยืม
ดงักลา่วต้องกลายเป็นหนี �เสีย 

ตอบ นางอรนุช อภิศักดิ?ศิริกุล ชึ �แจงว่าวงเงินกู้ ที%บริษัทอนุมัติให้กับโครงการดังกล่าวมิได้เป็นวงเงินที%สูง 
นอกจากนี �กว่าครึ%งหนึ%งของวงเงินกู้ทั �งหมดของโครงการเป็นเงินกู้ ยืมจากรัฐบาลลาว โอกาสที%เงินกู้ ยืมดงักล่าวจะ
กลายเป็นหนี �เสียจงึคอ่นข้างน้อย ผลกระทบที%มีตอ่บริษัทจงึน้อยมาก และขอให้นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ธนาคารทิสโก้ ชี �แจงเพิ%มเติม 

 นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล ชี �แจงวา่ธนาคารร่วมกบัสถาบนัการเงินหลายแห่งร่วมให้สินเชื%อ โดยวงเงิน
กู้ ยืมทั �งโครงการโดยประมาณอยู่ที% D,,,,, ล้านบาท เป็นสดัส่วนของธนาคารประมาณ * พันล้านบาท ระยะเวลา
ก่อสร้างโครงการ B ปี มีหลกัประกนัที%ชดัเจน จนถงึปัจจบุนัมีการเบิกเงินกู้  (drawdown) ไปประมาณร้อยละ ��.* ของ
วงเงินกู้ทั �งหมด  

 นางอรนชุ อภิศกัดิ?ศิริกลุ ชึ �แจงเพิ%มเติมวา่บริษัทติดตามความคืบหน้าโครงการอยู่ตลอด การปล่อยกู้ เป็น
การเบิกใช้เงินตามความคืบหน้าโครงการ ซึ%งหากโครงการถกูคดัค้านและไม่สามารถดําเนินการต่อได้ ผู้กู้ก็ไม่สามารถ
เบิกเงินกู้ ยืมไปใช้ได้เช่นกนั ดงันั �น ความเสี%ยงที%เงินกู้ทั �งก้อนจะกลายเป็นหนี �เสียจงึคอ่นข้างตํ%า  

ถาม  ขอให้ชี �แจงเพิ%มเติมเกี%ยวกบัสินเชื%อที%บริษัทอนมุติัให้กบับริษัทเหลก็แห่งหนึ%งและผลกระทบที%มีตอ่บริษัท  
ตอบ นางอรนุช อภิศักดิ?ศิริกุล ชี �แจงว่า จนถึงปัจจุบันผู้ กู้ ยังคงชําระหนี �ด้วยดีมาโดยตลอด สําหรับการ

คาดการณ์ที%ปรากฏตามสื%อตา่งๆ นั �น นกัวิเคราะห์อาจคาดการณ์จากสภาวะตลาดเหลก็ที%ผนัแปรไปตามวงจรธุรกิจซึ%ง
มีทั �งขึ �นและลง และปัจจบุนัสถานการณ์ก็เริ%มพฒันาในทางที%ดีขึ �น สําหรับบริษัทผู้กู้ ในประเทศไทยนั �นผลประกอบการ
ยงัคงเป็นกําไรอยู่และเมื%อพิจารณาจากกระแสเงินสดของบริษัท (cash flow) ความสามารถในการชําระหนี �ของบริษัท
ยงัอยู่ในเกณฑ์ที%รับได้  

 นายศุภศกัดิ? จุลศร ผู้ ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะสําหรับข้อบังคบับริษัทข้อที% �< การเลือกตั �งกรรมการ 
เพื%อให้มีความชดัเจนมากขึ �นในกรณีที%กรรมการบางท่านไมไ่ด้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นเลย 

 ตอบ นางอรนุช อภิศกัดิ?ศิริกุล ชึ �แจงว่าข้อความตามที%ระบุในข้อบังคับนั �นเป็นการเขียนตามกฏหมายเปิด
กว้างไว้ในกรณีที%มีบคุคลได้รับการเสนอชื%อเพื%อรับการเลือกตั �งกรรมการเพื%อดํารงตําแหน่งกรรมการเป็นจํานวนมาก ซึ%ง
ในกรณีดงักล่าวผู้ ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาจนครบตามจํานวนกรรมการบริษัทเท่านั �นที%จะได้รับเลือก
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
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 ศ.ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กลา่วเพิ%มเติมวา่ทางบริษัท

เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านเสนอชื%อบคุคลที%มีคณุสมบติัเหมาะสมเพื%อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการเป็น
การล่วงหน้าตั �งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม เพื%อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเพื%อ
นําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมผู้ ถือหุ้นต่อไป โดยในครั �งนี �ไม่มีผู้ ถือหุ้น
เสนอรายชื%อบคุคลใด สําหรับการประชมุในปีหน้า จงึขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นเสนอชื%อผู้ ที%มีความเหมาะสมเพื%อให้
บริษัทพิจารณาภายในระยะเวลาที%กําหนด 

 นางอรนุช อภิศกัดิ?ศิริกุล ชี �แจงเพิ%มเติมว่าการที%บริษัทประกาศแจ้งผู้ ถือหุ้นเรื%องการเสนอชื%อบุคคลที%มี
คณุสมบติัเหมาะสมเพื%อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าบน Website บริษัทนั �นเป็นเพราะ
ในช่วงเวลาดงักลา่วบริษัทไม่ทราบว่าผู้ ถือหุ้นรายใดเป็นผู้ ถือหุ้นบริษัทบ้างจึงไม่สามารถส่งเป็นเอกสารไปยงัผู้ ถือหุ้น
แตล่ะรายได้ 

 นายพฤทธานนัต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้ รับมอบฉันทะ ให้ข้อสงัเกตว่าคณุสมบติัของผู้ ถือหุ้นที%สามารถเสนอชื%อ
บคุคลเพื%อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการได้ตามที%ระบุในเกณฑ์การเสนอชื%อบุคคลที%มีคณุสมบติัเหมาะสม
เพื%อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการนั �นเป็นไปได้ยากสําหรับผู้ ถือหุ้นรายย่อยซึ%งถือหุ้นจํานวนไมม่าก 

  นายเฉลิมพล ไวทยางกรู ผู้ ถือหุ้น สอบถามและกรรมการได้ชี �แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี � 
ถาม   ผู้ ถือหุ้ นแสดงความคิดเห็นต่อการเลือกตั �งกรรมการว่า เนื%องด้วยวิธีการเลือกตั �งแบบ Cumulative 

Voting นั �นจดัวา่เป็นวิธีการเลือกตั �งที%ค่อนข้างใหม่ในประเทศไทย ผู้ ถือหุ้นทั%วไปยงัไม่เข้าใจในหลกัการ วตัถุประสงค์
และวิธีการเลือกตั �งในลกัษณะนี � ทั �งนี � การเลือกตั �งไมว่า่จะดําเนินไปด้วยวิธีการใดตา่งก็มีข้อดีข้อเสียที%ต่างกนัไม่มากก็
น้อย การตดัสินใจว่าจะใช้วิธีการเลือกตั �งแบบใดนั �นขึ �นอยู่กบัดลุพินิจของบริษัท หากบริษัทจะใช้วิธีการเลือกตั �งแบบ 
Cumulative Voting บริษัทอาจจะต้องหาวิธีในการสื%อสารกระบวนการและข้อดีของการเลือกตั �งนี �ให้กบัผู้ ถือหุ้นทั%วไป
ทราบ  

ผู้ ถือหุ้นสอบถามเกี%ยวกบัการให้กรรมการทั �งคณะออกจากห้องประชุมและที%ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นในที%
ประชมุเพื%อดําเนินการประชุมในวาระที%เกี%ยวข้องกบักรรมการ เนื%องจากบุคคลที%ดําเนินการประชุมแทนประธานฯ นั �น
อาจไมท่ราบในข้อเท็จจริงทกุอย่าง และไมส่ามารถตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นได้อย่างถกูต้อง  

ตอบ   ประธานฯ แสดงความขอบคณุผู้ ถือหุ้นสําหรับคําแนะนํา และชี �แจงวา่ การที%กรรมการทั �งคณะออกจากที%
ประชมุนั �นเพื%อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเตม็ที% สําหรับที%ผู้ ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะว่าผู้ ถือ
หุ้นที%ทําหน้าที%เป็นประธานที%ประชมุแทนอาจไมท่ราบข้อเท็จจริงครบถ้วนนั �น ประธานฯ ขอรับข้อเสนอแนะดงักล่าวไป
พิจารณา  

ทั �งนี � ศ.ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวเพิ%มเติมว่า ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่าสําหรับในวาระการเลือกตั �งกรรมการ กรรมการ
ทุกท่านควรที%จะออกจากที%ประชุม แต่สําหรับวาระเรื%องค่าตอบแทนกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ยินดีที%จะอยู่ในที%ประชุมเพื%อให้ข้อมลูและตอบคําถามต่อผู้ ถือหุ้น และกล่าวเพิ%มเติมว่าสําหรับ
อตัราคา่ตอบแทนกรรมการตามที%เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณานั �น เป็นอตัราคา่ตอบแทนที%คงเดิมมาเป็นเวลา < ปีแล้ว ซึ%ง
อตัราดงักลา่วมีการพิจารณาเปรียบเทียบอย่างถี%ถ้วนแล้ว 



บริษัท  ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                  หน้า 30 ของจํานวน 31 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี �(() 

 
นายพฤทธานนัต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชี �แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี � 

ถาม บตัรเสียที%เกิดขึ �นในวาระ (.� เกิดขึ �นจากสาเหตใุด 
ตอบ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ? ชี �แจงวา่บตัรเสียดงักลา่วเกิดขึ �นจากผู้ ถือหุ้นลงคะแนนทั �งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 

รวมทั �งออกเสียงเกินจํานวนหุ้นที%มีอยู่  

ถาม เสนอให้บริษัทระบุลกัษณะของบัตรลงคะแนนที%จัดว่าเป็น “บัตรเสีย” ในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น 
หรือชี �แจงให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน และเสนอให้ชี �แจงข้อดี ข้อเสียของการเลือกตั �งแบบ Cumulative Voting 
เพื%อให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจก่อนการลงคะแนน 

ตอบ ประธานฯ รับข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นเพื%อไปพิจารณา 

นางวารุณี ทิพน์พญาชยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามและผู้บริหารได้ชี �แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี � 

 ถาม ขอให้เปลี%ยนวิธีการเลือกตั �งกรรมการเป็นแบบผสม โดยรวมทั �งการเลือกตั �งแบบเป็นสดัส่วนและแบบ 
cumulative voting และขอให้มีตวัเลือกสําหรับวาระการพิจารณาจํานวนกรรมการของบริษัท 

ตอบ นางอรนชุ อภิศกัดิ?ศิริกลุ ชี �แจงวา่ การเลือกตั �งกรรมการแบบผสมตามที%ผู้ ถือหุ้นเสนอมานั �น ไมส่ามารถทํา
ได้ เนื%องจากขดัด้วยข้อกฏหมาย สําหรับวาระการพิจารณาจํานวนกรรมการของบริษัทนั �น ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกได้ว่า
เห็นด้วยหรือไมเ่ห็นด้วยกบัจํานวนที%เสนอมา  

  นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายบริหารได้ชี �แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี � 

ถาม  ความคิดเห็นของคุณภัทรียา เบญจพลชยั ถึงมมุมองของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที%มีต่อการ
เลือกตั �งแบบ Cumulative Voting และหากวา่สนบัสนนุวิธีการเลือกตั �งดงักลา่ว เหตใุดจงึไมอ่อกเป็นกฏระเบียบบงัคบั
ให้ทกุบริษัทปฏิบติัตาม 

ตอบ นางภทัรียา เบญจพลชยั ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ชี �แจงวา่บริษัทสามารถเลือกได้ว่าจะ
นําวิธีการเลือกตั �งกรรมการแบบใดมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นแบบ � คนมี � เสียงหรือแบบ Cumulative Voting ทั �งนี � ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพยายามส่งเสริมให้บริษัทที%จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นําวิธีการเลือกตั �งแบบ 
Cumulative Voting มาใช้ โดยเล็งเห็นว่าเป็นวิธีการเลือกตั �งที%โปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ ถือหุ้น
รายย่อย สามารถเลือกตั �งกรรมการตามที%ต้องการได้  

 การที%จะระบุเป็นกฏระเบียบบังคับใช้กับทุกบริษัทนั �น อาจเป็นการสร้างภาระหรือก่อให้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบติัให้กบับริษัทที%ยงัไมพ่ร้อมที%จะปฏิบติัตามได้ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นวา่ควรที%จะเริ%มจากการ
สง่เสริมก่อน และเมื%อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าบริษัทโดยส่วนใหญ่มีความพร้อมที%จะรับไปปฏิบติัตาม
แล้วจึงจะกําหนดเป็นกฏระเบียบให้ทุกบริษัทปฏิบัติตาม โดยประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาโดย
คณะกรรมการชดุย่อยของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

 



บริษัท  ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)                                  หน้า 31 ของจํานวน 31 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี �(() 

 
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเรื%องอื%นใดให้ที%ประชมุพิจารณาอีก 
  

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที%มาประชมุ และกลา่วปิดประชมุเวลา �B.,, น.   
                
 

                
    _______                  ______                       
            (นายปลิว มงักรกนก) 

                                      ประธานที%ประชมุและประธานคณะกรรมการบริษัท 
 


