
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ส ำนักงำนใหญ่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 48/49 อำคำรทิสโก้
ทำวเวอร์ ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษำยน 2564 เริ่มประชุมเวลำ 14.00 น. 

นำยปลิว มังกรกนก ประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ ท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุม (“ประธำน”) และแจ้งให้ 
ที่ประชุมทรำบว่ำมีกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีของ
บริษัทเข้ำร่วมประชุม โดยได้แนะน ำเป็นรำยบุคคลดังนี ้

กรรมกำรบริษัทที่เข้ำร่วมประชุม 11 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 91.6666 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด คือ 
1. นำยปลิว มังกรกนก ประธำนคณะกรรมกำร  

กรรมกำรอิสระ 
2. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร  

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

กรรมกำรอิสระ  
4. นำยสถิตย์ อ๋องมณี กรรมกำรตรวจสอบ  

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
กรรมกำรอิสระ 

5. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร  
กรรมกำรก ำกับควำมเสี่ยง  
กรรมกำรอิสระ 

6. นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ กรรมกำรบริหำร  
กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 

7. นำยศักด์ิชัย พีชะพัฒน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้  
กรรมกำรบริหำร  
กรรมกำรก ำกับควำมเสี่ยง  
กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 

กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
8. ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

กรรมกำรอิสระ 
9. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับควำมเสี่ยง 
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 

10. ดร. กุลภัทรำ สิโรดม กรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
กรรมกำรอิสระ 

11. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) กรรมกำรบริหำร  
กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564                                 หน้ำ 2 จำกจ ำนวน 14 หน้ำ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

กรรมกำรที่ลำประชุม 
1. นำยฮอน คิท ชิง (อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง) รองประธำนคณะกรรมกำร  

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 

ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้ำร่วมประชุม 14 ท่ำน (* ต ำแหน่งที่ได้รับมอบหมำยให้บริหำรจัดกำร 
ในบริษัทย่อย) คือ 

1. นำยเมธำ  ปิงสุทธิวงศ์ กรรมกำรอ ำนวยกำรกลุ่มทิสโก้  
(* กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)) 

2. นำยชำตรี จันทรงำม รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง 

3. นำยไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส ส ำนักก ำกับดูแลกิจกำร  
เลขำนุกำรบริษัท  

ผู้บริหำรระดับสูงที่เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
4. นำยพิธำดำ วัชรศิริธรรม รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

(* รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยบรรษัทธนกิจ  
   ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)) 

5. นำยชลิต ศิลป์ศรีกุล รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
(* รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยสินเชื่อรำยย่อย  
   ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)) 

6. นำยไพบูลย์ นลินทรำงกูร รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
(* ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด) 

7. นำยยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยำ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส 
(* ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส - บริหำรกำรขำยและ   
   กำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 2 ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)) 

8. นำยเดชพินันท์ สุทัศนทรวง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส 
(* ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส - ปฏิบัติกำรสินเชื่อรำยย่อย 
   ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)) 

9. นำยรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส 
(* ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส - บริหำรกำรขำยและ   
   กำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 1 ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)) 

10. นำยพิชำ รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส 
(* ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส - ธุรกิจธนบด ีและบริกำร  
   ธนำคำร  ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)) 

11. นำงสำวภำวิณี องค์วำสิฏฐ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส 
(* ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
   บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จ ำกัด) 

12. นำงสำววันธนำ โชติชัยสถิตย์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  สำยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(* กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ำกัด) 

13. นำงสำวรัชฎำ พฤกษำนุบำล ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
(* ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ -บริกำร ธนำคำร  
   ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)) 
 



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564                                 หน้ำ 3 จำกจ ำนวน 14 หน้ำ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

14. นำยธีรนำถ รุจิเมธำภำส ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
(* กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
   บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จ ำกัด) 

ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ที่เข้ำร่วมประชุม คือ 
1. นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4499 
2. นำยพัสกร วรตินันท์ ผู้จัดกำร 
3. นำงสำวนภัสวรรณ พรเลิศ ผู้จัดกำร 

ประธำนกล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญประจ ำปี 2564 ของบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ
เนื่องจำกกำรจัดประชุมยังอยู่ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ (COVID-19) บริษัทจึงต้องก ำหนดมำตรกำรและ
แนวปฏิบัติส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม เพ่ือป้องกันและลดโอกำสเสี่ยง เช่น กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม ซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ
และท ำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับควำมสะดวก ประธำนได้กล่ำวขออภัย และขอบคุณในควำมเข้ำใจและควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่ง ประธำน 
ได้แจ้งที่ประชุมว่ำเพ่ือสุขอนำมัยของผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรประชุมให้สั้น กระชับ รวมทั้งงดใช้ไมโครโฟนส ำหรับ 
กำรสอบถำมในห้องประชุม ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะสอบถำม ขอให้เขียนค ำถำมลงในกระดำษที่จัดเตรียมไว้ส่งให้แก่เจ้ำหน้ำที่  

บริษัทได้มอบหมำยให้บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ำกัด ท ำหน้ำที่ดูแลให้กำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่ำงโปร่งใสถูกต้อง  
ตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ำ กัด ได้จัดเจ้ำหน้ำที่เป็นสักขีพยำนในกำรลงทะเบียน 
เข้ำประชุมและกำรนับคะแนนเสียงตลอดกำรประชุม  

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 พร้อมวำระกำรประชุมและเอกสำร
ประกอบไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมโดยชอบตำมข้อบังคับของบริษัทและตำมกฎหมำย รวมทั้งมีกำรแจ้งวำระ         
กำรประชุมให้ทรำบเป็นกำรทั่วไปล่วงหน้ำตั้งแต่วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 ผ่ำนช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือเปิดโอกำสให้ท่ำนผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำง
เพียงพอ 

นอกจำกนี้ บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรเสนอเรื่องที่เห็นว่ำส ำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวำระกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน ถึง วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 ซึ่งเมื่อพ้นก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว
ปรำกฏว่ำ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวำระเพ่ิมเติมแต่อย่ำงใด   

จำกนั้น ประธำนได้ขอให้ นำยไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เลขำนุกำรบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทรำบถึงระเบียบกำรออกเสียง
ลงคะแนนตำมข้อบังคับของบริษัท  

เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงระเบียบกำรออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งก ำหนดว่ำ ผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมด้วยตนเองหรือมีผู้รับมอบฉันทะให้มำเข้ำประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้นวำระกำรพิจำรณำเลือกตั้ง
กรรมกำร ซึ่งใช้วิธีกำรลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 

นอกจำกนี้ พระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2551 มำตรำ 18 และมำตรำ 21 ก ำหนดห้ำมมิให้บุคคลใดถือหุ้น
หรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถำบันกำรเงินแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมด เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ทั้งนี้  บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถำบันกำรเงินโดยฝ่ำฝืน 
บุคคลนั้นจะยกเอำกำรถือหุ้นในส่วนที่เกินนั้นใช้ยันต่อสถำบันกำรเงินดังกล่ำวมิได้ และสถำบันกำรเงินนั้นจะจ่ำยเงินปันผลหรือ
ผลตอบแทนอื่นใดให้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นในส่วนที่เกินมิได้ 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวำระให้แก่ผู้ถือหุ้น  
ก่อนเข้ำร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ำและประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ 
แบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วน (กรณีเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย) สำมำรถลงคะแนน 
ในบัตรลงคะแนนและมอบให้แก่เจ้ำหน้ำที่เพ่ือรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท ำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่น 
เข้ำร่วมประชุมและระบุกำรออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้นน้ัน บริษัทได้น ำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ 
งดออกเสียง บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรลงมติแต่ละวำระไว้แล้วตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งกำรประมวลผล  
กำรนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระ จะน ำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจำกจ ำนวนเสี ยงเห็นด้วย 
ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564                                 หน้ำ 4 จำกจ ำนวน 14 หน้ำ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ออกจำกกำรประชุมก่อนกำรประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ลงทะเบียน พร้อมส่งบัตรลงคะแนน        
คืนให้แก่เจ้ำหน้ำที่บริษัทบริเวณประตูทำงเข้ำห้องประชุม  

เพ่ือให้กำรประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและรำบรื่น ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถำมหรือข้อเสนอแนะขอให้เขียนค ำถำมลงใน
กระดำษที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ส่งให้แก่เจ้ำหน้ำที่แทนกำรใช้ไมโครโฟน ค ำถำมที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งล่วงหน้ำเพ่ือขอให้พิจำรณำตอบ 
ในที่ประชุมจะได้รับกำรชี้แจงเมื่อถึงระเบียบวำระที่เก่ียวข้อง ส่วนค ำถำมอื่นๆ นอกเหนือจำกระเบียบวำระที่ก ำหนดจะได้รับ          
กำรชี้แจงในระเบียบวำระที่ 8 ซึ่งเป็นวำระปรึกษำกิจกำรอื่นๆ 

ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ในกำรประชุมคร้ังนี้มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จ ำนวน 124 รำย 
และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จ ำนวน 1,852 รำย รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะ จ ำนวน 
1,976 รำย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 484,850,170 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.5567 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัท  
ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัท  

ประธำนจึงกล่ำวเปิดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564  
หลังจำกที่ประธำน ได้กล่ำวเปิดประชุมแล้ว ในระหว่ำงกำรประชุมได้มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง

เพ่ิมเติมอีก 19 รำย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเพ่ิมเติมอีก 9 รำย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จ ำนวน 
143 รำย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จ ำนวน 1,861 รำย รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะ 
จ ำนวน 2,004 รำย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 484,874,090 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.5596 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด 

จำกนั้น ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี  2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 
มิถุนำยน 2563 โดยบริษัทได้จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 
ประธำนได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง

ซักถำม หรือขอให้แก้ไขรำยงำนกำรประชุมเป็นอย่ำงอื่น ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย จ ำนวน 484,779,712 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ ำนวน 73,700 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      

 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี  2563 ดังปรากฏ              
ในรายงานประจ าปี 

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำให้สัตยำบันกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำในปี 2563 ดังปรำกฏ 
ในรำยงำนประจ ำปี 

ประธำนกล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทจะน ำเสนอวีดิทัศน์สรุปผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำในปี 2563 
และเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำให้สัตยำบันกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดปรำกฏใน “รำยงำนจำกคณะกรรมกำร” หน้ำ 
1-2 ของรำยงำนประจ ำปี และเอกสำรแนบ 3 หน้ำ 24-25 ของหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว  

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำให้สัตยำบันกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำ
ในปี 2563 ดังปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี  



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564                                 หน้ำ 5 จำกจ ำนวน 14 หน้ำ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

ประธำนได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง
หรือซักถำมแต่ประกำรใด ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติให้สัตยำบันกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำ 
ในปี 2563 ดังปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้สัตยาบันกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำในปี 2563 ดังปรำกฏในรำยงำน
ประจ ำปี ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ ำนวน 484,508,412 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ ำนวน 352,100 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      
 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่แสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปี 2563 ซึ่งได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งรำยงำนประจ ำปีดังกล่ำวให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่ำว 
เชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และขอให้นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรน ำเสนอต่อที่ประชุม  

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรสรุปรำยละเอียดของงบกำรเงินต่อที่ประชุม และขอให้นำยชำตรี จันทรงำม รองกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง ชี้แจงรำยละเอียดและกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน  

รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยงได้ชี้แจงรำยละเอียดและกำรวิเครำะห์งบแสดงฐำนะ
ทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จต่อที่ประชุม โดยสรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้  

  (หน่วย: ล้ำนบำท) 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม 275,443 30,432 
หนี้สินรวม 235,981 7,316 
ส่วนของเจ้ำของรวม 39,462 23,116 
ก ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท) 6,063 5,059 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท) 7.75 6.32 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำในวำระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐำนะ 
ทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ส ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี ้

เห็นด้วย จ ำนวน 484,871,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ ำนวน 1,200 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      
 



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564                                 หน้ำ 6 จำกจ ำนวน 14 หน้ำ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี  2563 และการจ่ายปันผล 

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2563 และกำรจ่ำยปันผล  
โดยขอให้นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร น ำเสนอต่อที่ประชุม 

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร แจ้งต่อที ่ประชุมว่ำ ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรหลังหักส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยตำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 6,063,861,445 บำท ลดลง 1,209,336,207 บำท จำกปี 2562 ทั้งนี้ หำกไม่รวม        
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิในปี 2563 จ ำนวน 6,063,482,814 บำท  

ตำมมำตรำ 115 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย  
กำรจ่ำยเงินปันผลจะต้องจ่ำยจำกก ำไรที่เป็นเงินสดจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นอกจำกนี้ มำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 บริษัทต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10  
ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงในปี 2563 บริษัทไม่จัดสรรเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำย เน่ืองจำกบริษัทมีส ำรองครบถ้วนตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดแล้ว  

ทั้งนี้ บริษัทมีก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน และก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรปี 2563  
ตำมรำยละเอียดดังนี้  

 (หน่วย: บำท) 
ก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 8,086,785,596 
เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2562 (6,205,042,716) 
ก ำไรสุทธิของบริษัทส ำหรับปี 2563 5,059,295,195 
ปรับรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด 31,502,734 
ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2563 6,972,540,809 

บริษัทมีก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2563 จ ำนวน 6,972,540,809 บำท โดยได้จัดสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำย
เต็มจ ำนวนแล้ว บริษัทพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลในอัตรำที่เหมำะสมตำมผลกำรด ำเนินงำนและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง โดยยังคง
รักษำอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ที่แข็งแกร่งและเพียงพอต่อกำรขยำยตัวของธุรกิจในอนำคต 

ณ สิ้นปี 2563 เงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งโดยมีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่  
ร้อยละ 21.86 และอัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 17.48 เทียบกับระดับเงินกองทุนตำมกฎหมำยก ำหนด 
ที่ร้อยละ 11 และร้อยละ 8.5 ตำมล ำดับ ซึ่งเพียงพอเพ่ือสนับสนุนกำรเติบโต และรองรับควำมไม่แน่นอนตลอดจนควำมผันผวน  
ในอนำคต โดยก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวมส ำหรับปี 2563 ส่วนที่เหลือจำกกำรจ่ำยเงินปันผลจะไม่ถูกจัดสรร
เป็นเงินกองทุนตำมเกณฑ์กำรก ำกับแบบรวมกลุ่มของธนำคำรแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 
2563 และกำรจ่ำยปันผล ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

- ไม่จัดสรรเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำย เนื่องจำกบริษัทมีส ำรองครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว 
- จัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2563 เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิในอัตรำ 

หุ้นละ 6.30 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินรวมประมำณ 5,044 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 83.2 ของก ำไรจำก  
ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวมเทียบกับอัตรำร้อยละ 85.4 ของกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ส ำหรับปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทที่ก ำหนดไว้ โดยก ำหนดวันก ำหนดรำยชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 29 เมษำยน 2564 และก ำหนดกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 
พฤษภำคม 2564 ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ำยจำกก ำไรสุทธิที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็น
บุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรำเท่ำกับ 2/8 ของเงินปันผลที่ได้รับ 

- ไม่จัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2563 ตำมงบกำรเงินรวม ส่วนที่เหลือจำกกำรจ่ำยเงินปันผล  
เป็นเงินกองทุนตำมเกณฑ์กำรก ำกับแบบรวมกลุ่มของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำในวำระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติกำรจัดสรร
ก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2563 และกำรจ่ำยปันผล   

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2563 และกำรจ่ำยปันผลตำมที่เสนอ  
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ ำนวน 484,871,049 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ ำนวน 1,200 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      

 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2564 

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2564 และขอให้ 
รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ชี้แจงรำยละเอียดในวำระนี้ 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
และข้อ 40 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งก ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดจ ำนวนเงิน
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีส ำหรับปี 2564 ตำมแนว
ปฏิบัติเรื่องกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชี และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งนำงสำวรัตนำ จำละ และ/หรือ นำงสำวสมใจ 
คุณปสุต และ/หรือ นำงสำววรรณวิไล เพชรสร้ำง แห่งบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส ำหรับปี 2564 
โดยพิจำรณำว่ำผู้สอบบัญชีดังกล่ำว มีคุณสมบัติตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด และมีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่น่ำพอใจ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่ำวได้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยแล้ว  

ส ำหรับค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ส ำหรับปี 2564 ก ำหนดจ ำนวนรวมไม่เกิน 10,630,000 
บำท แบ่งเป็นค่ำตอบแทนของบริษัทไม่เกิน 750,000 บำท และค่ำตอบแทนของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 9 บริษัท เป็นจ ำนวน
รวมไม่เกิน 9,880,000 บำท เพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 1.0 หรือ 100,000 บำท ส่วนใหญ่เป็นผลจำกกำรเพ่ิมขึ้นของค่ำตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.2 จำกปริมำณกำรซื้อขำยที่เพ่ิมขึ้น  
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จ ำกัด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.5 เป็นไปตำมกำรเติบโตของธุรกิจจัดกำรกองทุน และบริษัท ไฮเวย์ 
จ ำกัด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.1 จำกปริมำณธุรกรรมที่เพ่ิมขึ้นตำมจ ำนวนสำขำสมหวังและธุรกิจที่ขยำยตัวซึ่งสอดคล้องไปกับกลยุทธ์  
กำรขยำยสำขำ นอกจำกนี้  บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน ทิสโก้ จ ำกัด ไม่มีค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี เนื่องจำกบริษัท  
ได้ช ำระบัญชีแล้วเสร็จในปี 2563 ส ำหรับบริษัทอื่นในกลุ่ม ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกปีก่อนหน้ำ 

คณะกรรมกำรเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ง นำงสำว
รัตนำ จำละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3734 และ/หรือ นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4499 และ/หรือ 
นำงสำววรรณวิไล เพชรสร้ำง ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5315 สังกัดบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ส ำหรับปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสำมำรถลงนำมในรำยงำนของผู้สอบบัญชีได้ ทั้งนี้  ผู้สอบบัญชีดังกล่ำวได้รับ 
ควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว และก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับผู้สอบบัญชีส ำหรับปี 2564 จ ำนวนไม่เกิน 
750,000 บำท  

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ  
ในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติ
อนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2564  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำรแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2564 ตำมที่เสนอ  
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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เห็นด้วย จ ำนวน 476,946,131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3655 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 7,925,123 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6345 
งดออกเสียง จ ำนวน 1,000 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      

 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 

ประธำนแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เนื่องจำกในวำระที่ 6 และ 7 เป็นกำรพิจำรณำเรื่องที่เก่ียวข้องกับกรรมกำรบริษัท ดังนั้น 
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรจึงสมัครใจออกจำกที่
ประชุมในระหว่ำงกำรพิจำรณำวำระดังกล่ำว และเสนอให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นท่ำนใดท่ำนหนึ่งเป็นผู้ด ำเนินกำรประชุมในวำระที่ 
6 และ 7 

ที่ประชุมเลือก คุณสุทธินี เมืองแมน ผู้ถือหุ้น ท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรประชุมในวำระที่ 6 และ 7 ซึ่งคุณสุทธินี เมืองแมน  
ผู้ด ำเนินกำรประชุม ได้ขอให้เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงรำยละเอียดในวำระที่ 6 ต่อที่ประชุม  

เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงรำยละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทที่ก ำหนดให้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
สำมัญประจ ำปีทุกครั้งให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรทั้งชุดพร้อมกันในครำวเดียว ส่งผลให้คณะกรรมกำรทั้งคณะครบวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งพร้อมกันในวันนี้ ในวำระนี้แบ่งกำรพิจำรณำเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นกำรพิจำรณำอนุมัติจ ำนวนกรรมกำร และส่วนที่ 2 
เป็นกำรพิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำร 

ในกำรพิจำรณำอนุมัติจ ำนวนกรรมกำร ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ก ำหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก ำหนดจ ำนวนผู้ที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทเป็นครั้งครำว โดยให้มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร รวมทั้งมีสัดส่วนของกรรมกำรที่มีสัญชำติไทยตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

ในกำรนี้คณะกรรมกำรเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนที่ได้พิจำรณำจ ำนวน
กรรมกำรที่เหมำะสมในกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัท คุณสมบัติ และคุณประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรที่มีต่อบริษัท โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นขององค์กร เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทมีขนำดและองค์คณะที่เหมำะสม  
จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำก ำหนดจ ำนวนกรรมกำรที่ 13 รำย โดยแจ้งว่ำผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ 
ให้มำร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 

คุณสุทธินี เมืองแมน ผู้ด ำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ 
ในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติจ ำนวนกรรมกำรที่ 13 รำย 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ ำนวนกรรมกำรที่ 13 รำย ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย จ ำนวน 484,836,155 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9928 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 35,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0072 
งดออกเสียง จ ำนวน 1,000 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      

จำกนั้น เลขำนุกำรบริษัทชี้แจงว่ำ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 และข้อ 24 ก ำหนดให้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี
ทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมกำรทั้งชุดพร้อมกันในครำวเดียว โดยให้ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรลงคะแนนเสียงแบบสะสม 
(Cumulative Voting) ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด มำตรำที่ 70 และมำตรำที่ 71 วรรค 1 เพ่ือช่วยให้ผู้ถือหุ้น
รำยย่อยมีโอกำส ในกำรเลือกตั้งตัวแทนเข้ำมำรับต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทมำกยิ่งขึ้น  

นอกจำกนี้ บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้ง
เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563  
เมื่อพ้นก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทแต่อย่ำงใด 

 



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564                                 หน้ำ 9 จำกจ ำนวน 14 หน้ำ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม โดยพิจำรณำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประวัติ ประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ ควำมเข้ำใจอย่ำงเพียงพอในด้ำนกำรธนำคำร กำรเงิน เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กฎหมำย และอื่นๆ โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรและประโยชน์สูงสุดขององค์กร ตลอดจนกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี กฎหมำย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมกำรมีขนำดและองค์คณะที่เหมำะสมที่สุด ทั้งนี้  บุคคล        
ที่ได้รับคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง
คุณสมบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้ 

หลังจำกกำรพิจำรณำคุณสมบัติที่เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทของบุคคลที่ได้รับกำรคัดเลือก
ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนแล้ว คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตั้ง
บุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมกำร ประกอบด้วยกรรมกำรรำยเดิม 12 (สิบสอง) ท่ำน และบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อรำยใหม่ 1 (หนึ่ง) 
ท่ำน คือ นำยกนิช บุณยัษฐิติ ด้วยพิจำรณำว่ำท่ำนเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ในงำนที่ส ำคัญ 
โดยเฉพำะด้ำนกฏหมำย ซึ่งจะสำมำรถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งบุคคล 
ที่ได้รับกำรเสนอชื่อทุกท่ำนได้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว รำยละเอียดประวัติของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อ
ปรำกฏในหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ท่ำนผู้ถือหุ้นแล้ว 

รายนาม ต าแหน่งที่เสนอ 
1. นำยปลิว  มังกรกนก กรรมกำรอิสระ 
2. นำยฮอน คิท ชิง (อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง) กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 
3. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมกำรอิสระ 
5. ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร กรรมกำรอิสระ 
6. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 
7. นำยสถิตย์ อ๋องมณี กรรมกำรอิสระ 
8. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ กรรมกำรอิสระ 
9. ดร. กุลภัทรำ สิโรดม กรรมกำรอิสระ 
10. นำยกนิช บุณยัษฐิติ กรรมกำรอิสระ 
11. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 
12. นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 
13. นำยศักด์ิชัย พีชะพัฒน์ กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 

คณะกรรมกำรเสนอเลือกตั้งกรรมกำรอิสระที่ด ำรงต ำแหน่งเกินกว่ำ 9 ปีต่อเนื่องกัน ในครั้งนี้จ ำนวน 3 ท่ำน ได้แก่ 
นำยปลิว มังกรกนก, รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ และ ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร เนื่องจำกทั้ง 3 ท่ำน 
เป็นบุคลำกรที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถเป็นที่ยอมรับอย่ำงสูง มีประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจในธุรกิจสถำบันกำรเงิน  
ที่เหมำะสม และจ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมทั้งที่ผ่ำนมำกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน 
ปฏิบัติหน้ำที่ได้เป็นอย่ำงดี ตลอดจนให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมำโดยตลอด 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมโปร่งใสในกำรแต่งตั้งกรรมกำรอิสระ จึงได้ประเมินควำมเป็นอิสระตำมนโยบำย
กำรประเมินควำมเป็นอิสระของกรรมกำร พบว่ำ กรรมกำรอิสระทุกท่ำนยังปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเป็นอิสระได้เป็นอย่ำงดี 

คณะกรรมกำรเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรตำมที่เสนอ เน่ืองจำกเห็นว่ำกรรมกำรทั้ง 13 (สิบสำม) ท่ำน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมำะสมกับ
กำรประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องในกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำร อีกทั้งกรรมกำร
ปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท  
มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

นอกจำกนี้ นำยปลิว มังกรกนก, รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์, ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร,  
นำยสถิตย์ อ๋องมณี, ดร.จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์, ดร. กุลภัทรำ สิโรดม และนำยกนิช บุณยัษฐิติ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมนิยำม



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564                                 หน้ำ 10 จำกจ ำนวน 14 หน้ำ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

กรรมกำรอิสระตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งคุณสมบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ
กลุ่มทิสโก้ และสำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

คุณสุทธินี เมืองแมน ผู้ด ำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์จะซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ  
ปรำกฏว่ำในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติแต่งตั้งกรรมกำร 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังรำยชื่อต่อไปนี้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ด้วยวิธีลงคะแนนเสียง 
แบบสะสม (Cumulative Voting) ตำมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1. นำยปลิว  มังกรกนก 353,857,999 เสียง 52,389,571 เสียง 
2. นำยฮอน คิท ชิง (อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง) 1,075,569,396 เสียง 5,671,328 เสียง 
3. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล 401,517,542 เสียง 3,171,228 เสียง 
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 327,292,048 เสียง 77,396,622 เสียง 
5. ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร 328,640,048 เสียง 76,048,622 เสียง 
6. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 399,965,492 เสียง 4,723,278 เสียง 
7. นำยสถิตย์ อ๋องมณี 385,891,330 เสียง 18,797,440 เสียง 
8. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ 404,041,320 เสียง 647,450 เสียง 
9. ดร. กุลภัทรำ สิโรดม 368,919,186 เสียง 35,769,584 เสียง 
10. นำยกนิช บุณยัษฐิติ 404,004,470 เสียง 684,300 เสียง 
11. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮวิร์ด ซุน) 763,992,948 เสียง 3,208,328 เสียง 
12. นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ 399,695,742 เสียง 3,208,328 เสียง 
13. นำยศักด์ิชัย พีชะพัฒน์ 401,797,842 เสียง 2,890,928 เสียง 

 รวม 6,015,185,363  เสียง 284,607,007 เสียง 

 งดออกเสียง  3,570,800 เสียง   
บัตรเสีย  -ไม่มี- เสียง   

 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  

คุณสุทธินี เมืองแมน ผู้ด ำเนินกำรประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร และขอให้
เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงรำยละเอียดต่อที่ประชุม 

เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงรำยละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทบทวน
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและพิจำรณำอัตรำค่ำตอบแทนที่เหมำะสมเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้ค่ำตอบแทนกรรมกำรมีควำมเหมำะสม  
ต่อภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร รวมทั้งสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรในกลุ่มอุตสำหกรรม 
ที่อยู่ในระดับเดียวกัน 

อนึ่ง กรรมกำรของบริษัทย่อยอื่นในกลุ่มทิสโก้ที่มิได้เป็นพนักงำนหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำของบริษัทในกลุ่มทิสโก้  
จะได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบี้ยประชุมในรูปแบบและอัตรำเดียวกับที่จ่ำยให้กับกรรมกำรบริษัท  
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) โดยให้มีผลจนกว่ำจะเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ จะไม่มีกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมให้แก่กรรมกำรและ
สมำชิกของคณะกรรมกำรชุดย่อยที่เป็นพนักงำนหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และเห็นควรเสนอให้
ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติอัตรำค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย และที่ปรึกษำ ในรูปของค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบี้ย
ประชุม ส ำหรับปี 2564 ในอัตรำเดิม ซึ่งเท่ำกับอัตรำที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 รวมถึงค่ำตอบแทน
ที่มิใช่ตัวเงิน ปรำกฏรำยละเอียดอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจุบันและอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เสนอดังนี้ 
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
     (หน่วย: บำท) 

 
มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2564 เพิ่มขึ้น/

ลดลง 
(ร้อยละ) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบี้ยประชุม 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบี้ยประชุม 

คณะกรรมการ 
ประธำน 240,000 60,000 240,000  60,000 - 
กรรมกำร 50,000 50,000 50,000 50,000 - 
ที่ปรึกษำ 40,000 - 40,000 - - 

คณะกรรมการบริหาร 
ประธำน - 60,000 - 60,000 - 
กรรมกำร - 50,000 - 50,000 - 

คณะกรรมการก ากับความเสี่ยง  
ประธำน - 60,000 - 60,000 - 
กรรมกำร - 50,000 - 50,000 - 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธำน - 60,000 - 60,000 - 
กรรมกำร - 50,000 - 50,000 - 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธำน - 60,000 - 60,000 - 
กรรมกำร - 50,000 - 50,000 - 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
ประธำน - 60,000 - 60,000 - 
กรรมกำร - 50,000 - 50,000 - 

 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน 
1. รถยนต์ประจ ำต ำแหน่งส ำหรับประธำนคณะกรรมกำร  
2. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภำพส ำหรับกรรมกำรสัญชำติไทยที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป 
3. กำรประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้ถือหุ้นอำจก ำหนดค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติมส ำหรับ
กรรมกำรที่ได้รับกำรมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพ่ิมเติมแทนคณะกรรมกำรก็ได้   

คุณสุทธินี เมืองแมน ผู้ด ำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์จะซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ 
ปรำกฏว่ำ ในวำระน้ีไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
กรรมกำร โดยกรรมกำรที่เป็นผู้ถือหุ้น ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระนี้ (*) 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม  
ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ดังนี้ 

เห็นด้วย จ ำนวน 474,887,170 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.9403 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 3,378,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6967 
งดออกเสียง จ ำนวน 137,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0284 
ไม่ใช้สิทธิออกเสียง (*) จ ำนวน 6,471,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.3346 
บัตรเสีย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

เมื่อที่ประชุมพิจำรณำวำระที่เก่ียวข้องกับกรรมกำรเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ทุกท่ำนจึงกลับเข้ำร่วมประชุม ในวำระต่อไป 

คณะกรรมกำรกลับเข้ำที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกล่ำวขอบคุณที่แต่งตั้งให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง 
 

ระเบียบวาระที่ 8  ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้าม)ี 

ประธำนกล่ำวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำมเรื่องต่ำงๆ ที่เก่ียวกับกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท 
นำยสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมถึงมุมมองด้ำนเศรษฐกิจ และภำวะตลำดหุ้นซึ่งไม่เป็นไปในทิศทำง

เดียวกัน 
ประธำนขอให้นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร ชี้แจงต่อที่ประชุม 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรชี้แจงว่ำ จิตวิทยำมวลชนและควำมวิตกกังวลของนักลงทุนมีส่วนชี้ น ำตลำดหุ้น 

ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 เป็นอย่ำงมำก จึงอยำกให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำในมุมมองทำงด้ำนเศรษฐกิจมำกกว่ำ 
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ในปี 2563 ตำมบทวิเครำะห์ของทิสโก้ลดลงร้อยละ 6  
ซึ่งถือว่ำเป็นตัวเลขที่ดีเกินคำด เมื่อเทียบกับตัวเลขที่ประมำณกำรในกรณีเลวร้ำยไว้ว่ำจะลดลงร้อยละ 12 -15 ส ำหรับตัวเลข
ประมำณกำรในปี 2564 ตำมกำรคำดกำรณ์ของสถำบันต่ำงๆ อยู่ที่ประมำณร้อยละ 3 ท ำให้เชื่อว่ำจะต้องใช้เวลำประมำณ 2 ปี  
ในกำรกลับคืนมำสู่ภำวะเศรษฐกิจก่อนเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 อย่ำงไรก็ดี สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 
ได้ผ่ำนจุดที่น่ำกังวลที่สุดในช่วงกลำงปีที่แล้วไปแล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่มีลูกค้ำเข้ำมำขอควำมช่วยเหลือในกำรยืดระยะเวลำกำรช ำระหนี้
และปรับโครงสร้ำงหนี้เป็นจ ำนวนมำก โดยในระบบธนำคำรทั้งหมดมีผู้ขอควำมช่วยเหลือประมำณร้อยละ 30 ในขณะที่ของทิสโก้ 
อยู่ที่ประมำณร้อยละ 20 และในปัจจุบันผู้ขอควำมช่วยเหลือในระบบธนำคำรได้ลดลงเหลือประมำณร้อยละ 10 ในขณะที่ทิสโก้  
เหลือเพียงร้อยละ 3 ส ำหรับตัวเลขหนี้ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (Non-performing Loan: NPL) คงยังเพ่ิมขึ้นอยู่บ้ำงขึ้นอยู่กับนโยบำย
ของแต่ละธนำคำร ทั้งนี้ ยังคงต้องติดตำมเศรษฐกิจโลกและสถำนกำรณ์กำรติดเชื้อต่อไป 

ประธำนคณะกรรมกำร ชี้แจงเพ่ิมเติมว่ำกำรที่แต่ละประเทศมีนโยบำยอัดฉีดสภำพคล่องเข้ำสู่ระบบให้สภำพคล่อง
ส่วนเกินไหลไปสู่ตลำดหุ้น ท ำให้ตลำดหุ้นซึ่งปกติก็อ่อนไหวต่อสภำพคล่องอยู่แล้วมีควำมผันผวนสูง  

นำยสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมถึงมุมมองด้ำนรำคำอสังหำริมทรัพย์ 
ประธำนขอให้นำยศักด์ิชัย พีชะพัฒน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงต่อที่ประชุม 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ชี้แจงว่ำ รำคำอสังหำริมทรัพย์ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทำนในตลำด ซึ่งเปลี่ยนแปลง

ตำมสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน เช่น วิถีกำรด ำเนินชีวิตของบุคคลจำกโรคระบำด กำรเว้นระยะห่ำง วิธีกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work 
from home) กำรขยำยตัวของระบบรถไฟฟ้ำที่ก ำลังขยำยตัวอย่ำงมำกในช่วง 3-5 ปีข้ำงหน้ำ ทั้งนี้ กำรสนับสนุนจำกนโยบำย
ภำครัฐเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของชำวต่ำงชำติหำกมีกำรเปิดประเทศ อำจท ำให้ควำมต้องกำรอสังหำริมทรัพย์แนวรำบ  
เช่น บ้ำนเด่ียวหรือทำวน์เฮ้ำส์ ยังมีโอกำสเติบโตต่อไปได้ ส่วนอุปทำนที่มำกเกินไปของตลำดคอนโดมิเนียมในหลำยพ้ืนที่น่ำจะมี
กำรปรับตัวลดลงจำกกำรที่บริ ษัทอสังหำริมทรัพย์ ลดรำคำระบำยสต๊อกเพ่ือรักษำสภำพคล่อง ส ำหรับสินเชื่อบ้ำน 
และคอนโดมิเนียมที่ยังค้ำงผ่อนช ำระอยู่ ปัจจุบันภำครัฐและธนำคำรได้ออกมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือโดยขยำยระยะเวลำ  
ในกำรผ่อนช ำระหนี้เพ่ือช่วยไม่ให้กลำยเป็น NPL และพยำยำมควบคุมอุปทำนโดยออกมำตรกำรชะลอไม่ให้มีอสังหำริมทรัพย์ 
รอกำรขำยออกมำมำกเกินไป อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำภำพรวมจำกปัจจัยด้ำนสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งมีอัตรำภำระหนี้
ครัวเรือนอยู่ในระดับที่สูงมำก น่ำจะท ำให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยจ ำเป็นต้องรักษำมำตรกำรในกำรควบคุมอัตรำส่วนสินเชื่อ  
ต่อรำคำบ้ำน (Loan to Value: LTV) ต่อไป จึงเชื่อว่ำโอกำสที่จะเห็นรำคำอสังหำริมทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นน่ำจะเป็นไปได้ยำก 

นำยสุวิทย์ ตั้งเลิศสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึงแผนกำรขยำยสำขำสมหวัง เงินสั่งได้ 
ประธำนขอให้นำยศักด์ิชัย พีชะพัฒน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงต่อที่ประชุม 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ชี้แจงว่ำ โอกำสกำรเติบโตในตลำดสินเชื่อจ ำน ำทะเบียนรถยนต์และรถจักรยำนยนต์

ของธุรกิจสมหวัง เงินสั่งได้ ยังมีอยู่สูงในช่วง 3-5 ปีข้ำงหน้ำ ทั้งช่องทำงออนไลน์ และจ ำนวนสำขำที่จะยังคงขยำยเพ่ิมอยู่  
แต่ในอัตรำที่ชะลอตัวลง ณ สิ้นปี 2563 ธุรกิจสมหวังมีสำขำครอบคลุมประมำณคร่ึงหนึ่งจำก 700 กว่ำอ ำเภอในประเทศไทย โดย
ตั้งสำขำในอ ำเภอที่มีประชำกรหนำแน่นและธุรกิจสำมำรถเติบโตได้อย่ำงมั่นคง และได้พัฒนำแพลตฟอร์มขึ้นเพ่ือขยำยธุรกิจผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ควบคู่กัน โดยในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ที่ผ่ำนมำ ได้มีกำรเสนอผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ สู่



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564                                 หน้ำ 13 จำกจ ำนวน 14 หน้ำ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

ลูกค้ำผ่ำนช่องทำงโซเชียลมีเดีย และมีโอกำสที่จะสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องได้ นอกจำกนี้ก็จะมีกำรขยำยธุรกิจเช่ำซื้อ
รถจักรยำนยนต์ของบริษัทไฮเวย์อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในเขตกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และเมืองใหญ่บำงแห่ง ผ่ำนสำขำของสมหวัง
ที่มีอยู่แล้วด้วย 

นำยนพดล สมบัติจิรำภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึงสำเหตุที่ปัจจุบันลูกค้ำยังไม่สำมำรถซ้ือกองทุนของทุกบริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ผ่ำนสตรีมมิ่งฟอร์ฟันด์ (Streaming for Fund) และสอบถำมว่ำลูกค้ำสำมำรถซื้อหุ้นต่ำงประเทศด้วยตนเองผ่ำน 
Streaming for Fund ได้หรือไม่ 

ประธำนขอให้นำยเมธำ ปิงสุทธิวงศ์ กรรมกำรอ ำนวยกำรกลุ่มทิสโก้และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด 
(มหำชน) ชี้แจงต่อที่ประชุม 

นำยเมธำ ปิงสุทธิวงศ์ กรรมกำรอ ำนวยกำรกลุ่มทิสโก้และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ชี้แจง
ต่อที่ประชุมว่ำ ปัจจุบันกลุ่มทิสโก้เป็นพันธมิตรกับบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 9 แห่งที่ลูกค้ำสำมำรถซื้อขำยกองทุนผ่ำน 
Streaming for Fund ได้ด้วยตนเอง และก ำลังทยอยลงนำมในสัญญำกับบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนอีก 2-3 แห่ง ซึ่งมีกำรคัด
ผลิตภัณฑ์กองทุนที่มีคุณภำพเข้ำมำเพ่ิมเติมใน Streaming for Fund ในเร็ววันนี้ ส ำหรับกำรซื้อขำยหุ้นในต่ำงประเทศ นักลงทุน
ยังคงต้องติดต่อผ่ำนเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด เนื่องจำกระบบที่ใช้แตกต่ำงกัน 

นำยบำซัน กูมำร์ ดูกำร์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่ำวชื่นชมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในส่วนของรำยได้ดอกเบี้ยที่เพ่ิมขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง กำรที่บริษัทได้รับรำงวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย และมีอัตรำกำรจ่ำยปันผลที่สูงในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนบริษัทมีกำรเติบโตมำโดยตลอด  ซึ่ง
จะเห็นได้จำกกรำฟผลประกอบกำรของบริษัทที่อยู่ในระดับที่สูงกว่ำสถำบันกำรเงินอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน จำกนั้นจึงได้
สอบถำมว่ำ บริษัทสำมำรถเพ่ิมสัดส่วนกำรกู้ยืมระหว่ำงธนำคำร (Interbank) ให้มำกขึ้นเพ่ือลดต้นทุนได้หรือไม่ 

ประธำนขอให้นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร ชี้แจงต่อที่ประชุม 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร ชี้แจงว่ำ ปัจจุบันธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ออกประกำศเรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำรง

แหล่งที่มำของเงินให้สอดคล้องกับกำรใช้ไปของเงิน (Net stable funding ratio: NSFR) และก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ต้องด ำรง
สินทรัพย์สภำพคล่องเพ่ือรองรับสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคล่องที่มีควำมรุนแรง (Liquidity coverage ratio: LCR) เพ่ือก ำกับ 
กำรบริหำรสภำพคล่องของธนำคำรพำณิชย์ ให้มีลักษณะกระจำยไปยังแหล่งเงินที่หลำกหลำย เช่น เงินฝำกและตรำสำร  
ทำงกำรเงินอื่นๆ แทนที่จะกระจุกตัวอยู่กับกำรกู้ยืมระหว่ำงธนำคำรเช่ นในอดีต ซึ่งแม้ว่ำจะมีต้นทุนที่ต่ ำแต่ก็มีข้อจ ำกัด 
ในกำรรองรับปัญหำสภำพคล่องในภำวะที่ไม่แน่นอนเมื่อเทียบกับเงินฝำก อย่ำงไรก็ดี หน่วยงำนบริหำรเงินของธนำคำรได้ติดตำม
สัดส่วนของแหล่งเงินอย่ำงใกล้ชิดเป็นรำยวัน เพ่ือให้มั่นใจว่ำธนำคำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และมีต้นทุนที่เหมำะสมในขณะเดียวกัน  

นำยวิญญู พงศ์พฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึงโอกำสของประเทศไทยในกำรสร้ำงอุตสำหกรรมอนำคต (S-curve) และ
พัฒนำเป็นศูนย์กลำงทำงกำรเงิน (Financial Hub) 

ประธำนขอให้นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร ชี้แจงต่อที่ประชุม 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรให้ควำมเห็นว่ำ กำรพัฒนำประเทศเป็นศูนย์กลำงทำงกำรเงินประกอบด้วยหลำยปัจจัย 

โดยกำรเป็นศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำของภูมิภำคนั้นนับเป็นปัจจัยส ำคัญอันหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยน
เงินตรำของภูมิภำคเอเซียคือฮ่องกงกับประเทศสิงคโปร์ ตนจึงมีควำมเห็นว่ำโอกำสของประเทศไทยน่ำจะยังอยู่อีกห่ำงไกล 

ประธำนได้กล่ำวเชิญ ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และ
ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับควำมเสี่ยงและประธำนคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร ซ่ึงเป็น
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเศรษฐศำสตร์ ให้ควำมเห็นเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ให้ควำมเห็นว่ำ กำรสร้ำงอุตสำหกรรมอนำคตของประเทศไทย
น่ำจะมำจำกสำขำอื่นมำกกว่ำภำคกำรเงิน ซึ่งประเทศไทยไม่มีข้อได้เปรียบในกำรแข่งขัน เพรำะกำรที่ประเทศหนึ่งจะเป็น
ศูนย์กลำงทำงกำรเงิน ค่ำเงินของประเทศนั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับใช้เป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนของประเทศอื่น ซึ่งโอกำส
ดังกล่ำวของประเทศไทยน่ำจะมีจ ำกัด อำจจะต้องเน้นในสำขำอื่นที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบ เช่น ด้ำนกำรให้บริกำรหรือ  
ด้ำนกำรเกษตร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ท ำให้เห็นข้อได้เปรียบของประเทศไทย 
ในด้ำนกำรแพทย์และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ แต่ส ำหรับสำขำกำรให้บริกำรและกำรท่องเที่ยวคงต้องรอ
ติดตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 และส ำหรับภำคกำรเกษตรคงต้องน ำเทคโนโลยีมำช่วยพัฒนำให้มำกขึ้น 



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564                                 หน้ำ 14 จำกจ ำนวน 14 หน้ำ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับควำมเสี่ยงและประธำนคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร ให้ควำมเห็นเพ่ิมเติมว่ำ กำรพัฒนำ
ภำคกำรเงินของประเทศไทยโดยพ้ืนฐำนค่อนข้ำงเสียเปรียบเพรำะเริ่มต้นพัฒนำช้ำกว่ำประเทศอื่น แต่หำกต้องกำรที่จะพัฒนำ  
ไปถึงจุดนั้นในอนำคต เศรษฐกิจของภูมิภำคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องรองรับได้ และทำงกำรต้องลดกฎเกณฑ์กำรก ำกับดูแล
เพ่ือสร้ำงแรงผลักดันให้ภำคกำรเงินขับเคลื่อนไปแข่งขันในระดับโลก รวมถึงเรื่องของกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีซึ่งถือเป็น
ปัจจัยส ำคัญที่เป็นทำงลัด แต่ก็ต้องใช้ทั้งควำมรู้ตลอดจนกำรลงทุนในบุคลำกรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนซึ่งประเทศไทยยังขำดอยู่
เช่นกัน ท ำให้กระบวนกำรสร้ำงภำคกำรเงินเป็นอุตสำหกรรมอนำคตของประเทศไทยยังต้องกำรปัจจัยอีกหลำยอย่ำง ซึ่งนับเป็น
ปัญหำในระดับของกำรวำงแผนของหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลสถำบันกำรเงิน  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว ประธำนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 
บริษัทจึงได้รวบรวมค ำถำมและค ำตอบที่ได้รับจำกที่ประชุมไว้ในเอกสำรอีกฉบับหนึ่ง 

เลขำนุกำรบริษัทแจ้งว่ำบริษัทจะเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท 
ภำยใน 14 วัน นับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำไปสอบทำนและตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนกำรประชุมได้ 
และหำกมีข้อโต้แย้งหรือแก้ไข ผู้ถือหุ้นสำมำรถแจ้งได้ที่ ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท หมำยเลขโทรศัพท์  0 2633 6805 หรือ อีเมลที่ 
tisco_cs@tisco.co.th และขอให้คืนบัตรลงคะแนนเสียงส่วนที่เหลือทั้งหมดแก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทบริเวณหน้ำห้องประชุม 

จำกนั้น ประธำนได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่สละเวลำมำประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท และกล่ำวปิดประชุมเวลำ 16.00 น.   

 
 

 
- ปลิว มังกรกนก - 

(นำยปลิว มังกรกนก) 
ประธำนคณะกรรมกำรและ 

ประธำนที่ประชุม 
 
 

- ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ - 
(นำยไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์) 

เลขำนุกำรบริษัท 



 

 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
สรุปค าถามและค าตอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

 
ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 

1 มุมมองด้ำนเศรษฐกิจ และภำวะตลำดหุ้น 
ซึ่งไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

จิตวิทยำมวลชนและควำมวิตกกังวลของนักลงทุนมีส่วนชี้น ำ
ตลำดหุ้นในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 เป็น
อย่ำงมำก จึงอยำกให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำในมุมมองทำงด้ำนเศรษฐกิจ
มำกกว่ำ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic 
Product: GDP) ในปี 2563 ตำมบทวิเครำะห์ของทิสโก้ลดลง 
ร้อยละ 6 ซึ่งถือว่ำเป็นตัวเลขที่ดีเกินคำด เมื่อเทียบกับตัวเลขที่
ประมำณกำรในกรณีเลวร้ำยไว้ว่ำจะลดลงร้อยละ 12-15 ส ำหรับ
ตัวเลขประมำณกำรในปี 2564 ตำมกำรคำดกำรณ์ของสถำบัน
ต่ำงๆ อยู่ที่ประมำณร้อยละ 3 ท ำให้เชื่อว่ำจะต้องใช้เวลำประมำณ 
2 ปี ในกำรกลับคืนมำสู่ภำวะเศรษฐกิจก่อนเกิดสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรค COVID-19 อย่ำงไรก็ดี สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
ได้ผ่ำนจุดที่น่ำกังวลที่สุดในช่วงกลำงปีที่แล้วไปแล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่
มีลูกค้ำเข้ำมำขอควำมช่วยเหลือในกำรยืดระยะเวลำกำรช ำระหนี้
และปรับโครงสร้ำงหนี้เป็นจ ำนวนมำก โดยในระบบธนำคำร
ทั้งหมดมีผู้ขอควำมช่วยเหลือประมำณร้อยละ 30 ในขณะที่ของ 
ทิสโก้อยู่ที่ประมำณร้อยละ 20 และในปัจจุบันผู้ขอควำมช่วยเหลือ
ในระบบธนำคำรได้ลดลงเหลือประมำณร้อยละ 10 ในขณะที่ทิสโก้
เหลือเพียงร้อยละ 3 ส ำหรับตัวเลขหนี้ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (Non-
performing Loan: NPL) คงยังเพ่ิมขึ้นอยู่บ้ำงขึ้นอยู่กับนโยบำย
ของแต่ละธนำคำร ทั้งนี้ ยังคงต้องติดตำมเศรษฐกิจโลกและ
สถำนกำรณ์กำรติดเชื้อต่อไป 

กำรที่แต่ละประเทศมีนโยบำยอัดฉีดสภำพคล่องเข้ำสู่ระบบให้
สภำพคล่องส่วนเกินไหลไปสู่ตลำดหุ้น ท ำให้ตลำดหุ้นซ่ึงปกติก็
อ่อนไหวต่อสภำพคล่องอยู่แล้วมีควำมผันผวนสูง 

2 มุมมองด้ำนรำคำอสังหำริมทรัพย์ รำคำอสังหำริมทรัพย์ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทำนในตลำด ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงตำมสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน เช่น วิถีกำรด ำเนินชีวิตของ
บุคคลจำกโรคระบำด กำรเว้นระยะห่ำง วิธีกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน 
(Work from home) กำรขยำยตัวของระบบรถไฟฟ้ำที่ก ำลังขยำย
ตัวอย่ำงมำกในช่วง 3-5 ปีข้ำงหน้ำ ทั้งนี้ กำรสนับสนุนจำกนโยบำย
ภำครัฐเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของชำวต่ำงชำติหำกมีกำรเปิด
ประเทศ อำจท ำให้ควำมต้องกำรอสังหำริมทรัพย์แนวรำบ เช่น บ้ำน
เด่ียวหรือทำวน์เฮ้ำส์ ยังมีโอกำสเติบโตต่อไปได้ ส่วนอุปทำนที่มำก
เกินไปของตลำดคอนโดมิเนียมในหลำยพ้ืนที่น่ำจะมีกำรปรับตัว
ลดลงจำกกำรที่บริษัทอสังหำริมทรัพย์ลดรำคำระบำยสต๊อกเพ่ือ
รักษำสภำพคล่อง ส ำหรับสินเชื่อบ้ำนและคอนโดมิเนียมที่ยังค้ำง
ผ่อนช ำระอยู่ ปัจจุบันภำครัฐและธนำคำรได้ออกมำตรกำรให้ควำม
ช่วยเหลือโดยขยำยระยะเวลำในกำรผ่อนช ำระหนี้เพ่ือช่วยไม่ให้
กลำยเป็น NPL และพยำยำมควบคุมอุปทำนโดยออกมำตรกำร



สรุปค ำถำมและค ำตอบจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564                                 หน้ำ 2 จำกจ ำนวน 3 หน้ำ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
ชะลอไม่ให้มีอสังหำริมทรัพย์รอกำรขำยออกมำมำกเกินไป อย่ำงไร
ก็ตำม หำกพิจำรณำภำพรวมจำกปัจจัยด้ำนสภำวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน ซึ่งมีอัตรำภำระหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับที่สูงมำก น่ำจะท ำ
ให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยจ ำเป็นต้องรักษำมำตรกำรในกำร
ควบคุมอัตรำส่วนสินเชื่อต่อรำคำบ้ำน (Loan to Value: LTV) ต่อไป 
จึงเชื่อว่ำโอกำสที่จะเห็นรำคำอสังหำริมทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นน่ำจะ
เป็นไปได้ยำก 

3 แผนกำรขยำยสำขำสมหวัง เงินสั่งได้ โอกำสกำรเติบโตในตลำดสินเชื่อจ ำน ำทะเบียนรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์ของธุรกิจสมหวัง เงินสั่งได้ ยังมีอยู่สูงในช่วง 3-5 ปี
ข้ำงหน้ำ ทั้งช่องทำงออนไลน์ และจ ำนวนสำขำที่จะยังคงขยำยเพ่ิม
อยู่ แต่ในอัตรำที่ชะลอตัวลง ณ สิ้นปี 2563 ธุรกิจสมหวังมีสำขำ
ครอบคลุมประมำณครึ่งหนึ่งจำก 700 กว่ำอ ำเภอในประเทศไทย 
โดยตั้งสำขำในอ ำเภอที่มีประชำกรหนำแน่นและธุรกิจสำมำรถ
เติบโตได้อย่ำงมั่นคง และได้พัฒนำแพลตฟอร์มขึ้นเพ่ือขยำยธุรกิจ
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ควบคู่กัน โดยในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรค COVID-19 ที่ผ่ำนมำ ได้มีกำรเสนอผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ 
สู่ลูกค้ำผ่ำนช่องทำงโซเชียลมีเดีย และมีโอกำสที่จะสร้ำงกำรเติบโต
อย่ำงต่อเนื่องได้ นอกจำกนี้ก็จะมีกำรขยำยธุรกิจเช่ำซื้อ
รถจักรยำนยนต์ของบริษัทไฮเวย์อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในเขต
กรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และเมืองใหญ่บำงแห่ง ผ่ำนสำขำของ
สมหวังที่มีอยู่แล้วด้วย 

4 สำเหตุที่ปัจจุบันลูกค้ำยังไม่สำมำรถซื้อกองทุนของ
ทุกบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ผ่ำนสตรีมมิ่ง
ฟอร์ฟันด์ (Streaming for Fund) และสอบถำมว่ำ
ลูกค้ำสำมำรถซื้อหุ้นต่ำงประเทศด้วยตนเองผ่ำน 
Streaming for Fund ได้หรือไม่ 

ปัจจุบันกลุ่มทิสโก้เป็นพันธมิตรกับบริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทุน 9 แห่งที่ลูกค้ำสำมำรถซื้อขำยกองทุนผ่ำน Streaming for 
Fund ได้ด้วยตนเอง และก ำลังทยอยลงนำมในสัญญำกับบริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนอีก 2-3 แห่ง ซึ่งมีกำรคัดผลิตภัณฑ์
กองทุนที่มีคุณภำพเข้ำมำเพ่ิมเติมใน Streaming for Fund ในเร็ว
วันนี้ ส ำหรับกำรซื้อขำยหุ้นในต่ำงประเทศ นักลงทุนยังคงต้องติดต่อ
ผ่ำนเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด เนื่องจำกระบบที่ใช้แตกต่ำงกัน 

5 บรษัิทสำมำรถเพ่ิมสัดส่วนกำรกู้ยืมระหว่ำง
ธนำคำร (Interbank) ให้มำกขึ้นเพ่ือลดต้นทุนได้
หรือไม่ 
 

ปัจจุบันธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ออกประกำศเรื่อง 
หลักเกณฑ์กำรด ำรงแหล่งที่มำของเงินให้สอดคล้องกับกำรใช้ไปของ
เงิน (Net stable funding ratio: NSFR) และก ำหนดให้ธนำคำร
พำณิชยต์้องด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องเพ่ือรองรับสถำนกำรณ์ด้ำน
สภำพคล่องที่มีควำมรุนแรง (Liquidity coverage ratio: LCR) เพ่ือ
ก ำกับกำรบริหำรสภำพคล่องของธนำคำรพำณิชย์ ให้มีลักษณะ
กระจำยไปยังแหล่งเงินที่หลำกหลำย เช่น เงินฝำกและตรำสำรทำง
กำรเงินอื่นๆ แทนที่จะกระจุกตัวอยู่กับกำรกู้ยืมระหว่ำงธนำคำรเช่น
ในอดีต ซึ่งแม้ว่ำจะมีต้นทุนที่ต่ ำแต่ก็มีข้อจ ำกัดในกำรรองรับปัญหำ
สภำพคล่องในภำวะที่ไม่แน่นอนเมื่อเทียบกับเงินฝำก อย่ำงไรก็ดี 
หน่วยงำนบริหำรเงินของธนำคำรได้ติดตำมสัดส่วนของแหล่งเงิน
อย่ำงใกล้ชิดเป็นรำยวัน เพ่ือให้มั่นใจว่ำธนำคำรปฏิบัติตำม
กฎเกณฑ์และมีต้นทุนที่เหมำะสมในขณะเดียวกัน 
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ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
6 โอกำสของประเทศไทยในกำรสร้ำงอุตสำหกรรม

อนำคต (S-curve) และพัฒนำเป็นศูนย์กลำงทำง
กำรเงิน (Financial Hub) 

กำรพัฒนำประเทศเป็นศูนย์กลำงทำงกำรเงินประกอบด้วย
หลำยปัจจัย โดยกำรเป็นศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำของ
ภูมิภำคนั้นนับเป็นปัจจัยส ำคัญอันหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันศูนย์กลำง
กำรแลกเปลี่ยนเงินตรำของภูมิภำคเอเซียคือฮ่องกงกับประเทศ
สิงคโปร์ ตนจึงมีควำมเห็นว่ำโอกำสของประเทศไทยน่ำจะยังอยู่
อีกห่ำงไกล กำรสร้ำงอุตสำหกรรมอนำคตของประเทศไทยน่ำจะ
มำจำกสำขำอื่นมำกกว่ำภำคกำรเงิน ซึ่งประเทศไทยไม่มีข้อ
ได้เปรียบในกำรแข่งขัน เพรำะกำรที่ประเทศหนึ่งจะเป็นศูนย์กลำง
ทำงกำรเงิน ค่ำเงินของประเทศนั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับใช้เป็น
สื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนของประเทศอื่น ซึ่งโอกำสดังกล่ำวของ
ประเทศไทยน่ำจะมีจ ำกัด อำจจะต้องเน้นในสำขำอื่นที่ประเทศ
ไทยมีข้อได้เปรียบ เช่น ด้ำนกำรให้บริกำรหรือด้ำนกำรเกษตร 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-
19 ท ำให้เห็นข้อได้เปรียบของประเทศไทยในด้ำนกำรแพทย์และ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ แต่ส ำหรับสำขำ
กำรให้บริกำรและกำรท่องเที่ยวคงต้องรอติดตำมสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรค COVID-19 และส ำหรับภำคกำรเกษตรคงต้อง
น ำเทคโนโลยีมำช่วยพัฒนำให้มำกขึ้น 

กำรพัฒนำภำคกำรเงินของประเทศไทยโดยพ้ืนฐำนค่อนข้ำง
เสียเปรียบเพรำะเริ่มต้นพัฒนำช้ำกว่ำประเทศอื่น แต่หำกต้องกำร
ที่จะพัฒนำไปถึงจุดนั้นในอนำคต เศรษฐกิจของภูมิภำคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้จะต้องรองรับได้ และทำงกำรต้องลดกฎเกณฑ์
กำรก ำกับดูแลเพ่ือสร้ำงแรงผลักดันให้ภำคกำรเงินขับเคลื่อนไป
แข่งขันในระดับโลก รวมถึงเร่ืองของกำรเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยีซึ่งถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่เป็นทำงลัด แต่ก็ต้องใช้ทั้ง
ควำมรู้ตลอดจนกำรลงทุนในบุคลำกรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนซ่ึง
ประเทศไทยยังขำดอยู่เช่นกัน ท ำให้กระบวนกำรสร้ำงภำคกำรเงิน
เป็นอุตสำหกรรมอนำคตของประเทศไทยยังต้องกำรปัจจัยอีก
หลำยอย่ำง ซึ่งนับเป็นปัญหำ 
ในระดับของกำรวำงแผนของหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล
สถำบันกำรเงิน 

 
 


