
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 

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 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนำยน 2563 เริ่มประชุมเวลำ 14.00 น. 

นำยปลิว มังกรกนก ประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ ท ำหน้ำที่เป็นประธำนของที่ประชุม (“ประธำน”) และ
แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำมีกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชี
ของบริษัท และผู้สังเกตกำรณ์จำกธนำคำรแห่งประเทศไทยเข้ำร่วมประชุม โดยได้แนะน ำเป็นรำยบุคคลดังนี้ 

กรรมกำรบริษัทที่เข้ำร่วมประชุม 10 รำย คิดเป็นร้อยละ 83.3333 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด คือ 
1. นำยปลิว มังกรกนก ประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 
2. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้  

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร  
และกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 

3. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ  
4. ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร และกรรมกำรอิสระ  
5. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับควำมเสี่ยง 

ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
และกรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบริหำรงำน  

6. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ กรรมกำรก ำกับควำมเสี่ยง  
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร และกรรมกำรอิสระ 

7. ดร. กุลภัทรำ สิโรดม กรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
และกรรมกำรอิสระ 

8. นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 
9. นำยศักด์ิชัย พีชะพัฒน์ กรรมกำรอ ำนวยกำรกลุ่มทิสโก้  

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 
กรรมกำรก ำกับควำมเสี่ยง กรรมกำรบริหำร 
และกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 

กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
10. นำยสถิตย์ อ๋องมณี กรรมกำรตรวจสอบ  

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
และกรรมกำรอิสระ 

 



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563                                  หน้ำ 2 จำกจ ำนวน 25 หน้ำ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

กรรมกำรที่ลำประชุม เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ (COVID-19) 
1. นำยฮอน คิท ชิง (อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง) รองประธำนคณะกรรมกำร  

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
และกรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 

2. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 

ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้ำร่วมประชุม 11 รำย (* ต ำแหน่งที่ได้รับมอบหมำยให้บริหำรจัดกำร   
ในบริษัทย่อย) คือ 

1. นำยพิธำดำ วัชรศิริธรรม รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
(* รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยบรรษัทธนกิจ  
   ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)) 

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

3. นำยเมธำ  ปิงสุทธิวงศ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
(* รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยธุรกิจธนบดีและบริกำรธนำคำร  
    ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)) 

4. นำยไพบูลย์ นลินทรำงกูร ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส 
(* ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด) 

5. นำยชำตรี จันทรงำม ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส  
สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง 

6. นำยรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
(* ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - บริหำรกำรขำยและ   
   กำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 1 ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)) 

7. นำยเดชพินันท์ สุทัศนทรวง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
(* ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - ปฏิบัติกำรสินเชื่อรำยย่อย 
   ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)) 

8. นำยพิชำ รัตนธรรม ผูช้่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
(* ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - ธุรกิจธนบดี 
   ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)) 

9. นำยไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ส ำนักก ำกับดูแลกิจกำร  
และเลขำนุกำรบริษัท 

10. นำงสำวภำวิณี องค์วำสิฏฐ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
(* ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
   บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จ ำกัด) 

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

ผู้สังเกตกำรณ์จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ที่เข้ำร่วมประชุม คือ 
1. นำงสำววรำรักษ์ วงษ์ภู่ ผู้ตรวจสอบอำวุโส ฝ่ำยตรวจสอบ 1 

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



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563                                  หน้ำ 3 จำกจ ำนวน 25 หน้ำ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

ประธำนกล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญประจ ำปี 2563 ของบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ
เนื่องจำกกำรจัดประชุมยังอยู่ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ (COVID-19) บริษัทจึงต้องก ำหนดมำตรกำรและ
แนวปฏิบัติส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม เพ่ือป้องกันและลดโอกำสเสี่ยง เช่น กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม ซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ
และท ำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับควำมสะดวก ประธำนได้กล่ำวขออภัย และขอบคุณในควำมเข้ำใจและควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่ง ประธำนได้
แจ้งที่ประชุมว่ำเพ่ือสุขอนำมัยของผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรประชุมให้สั้น กระชับ รวมทั้งงดใช้ไมโครโฟนส ำหรับกำร
สอบถำมในห้องประชุม ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะสอบถำม ขอให้เขียนค ำถำมลงในกระดำษที่จัดเตรียมไว้ส่งให้แก่เจ้ำหน้ำที่แทน  

บริษัทได้มอบหมำยให้ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ำกัด เป็นผู้ท ำหน้ำที่ดูแลให้กำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่ำงโปร่งใส
ถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ำกัด ได้จัดเจ้ำหน้ำที่เข้ำสังเกตกำรณ์กำรลงทะเบียน        
เข้ำประชุมและกำรนับคะแนนเสียงตลอดกำรประชุม  

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 พร้อมวำระกำรประชุมและเอกสำร
ประกอบไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมโดยชอบตำมข้อบังคับของบริษัทและตำมกฎหมำย รวมทั้งมีกำรแจ้งวำระ         
กำรประชุมให้ทรำบเป็นกำรทั่วไปล่วงหน้ำตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภำคม 2563 ผ่ำนช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือเปิดโอกำสให้ท่ำนผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำง
เพียงพอ 

นอกจำกนี้ บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรเสนอเรื่องที่เห็นว่ำส ำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวำระ
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน ถึง วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562 ซึ่งเมื่อพ้นก ำหนดระยะเวลำ
ดังกล่ำวปรำกฏว่ำ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวำระเพ่ิมเติมเข้ำมำยังบริษัทแต่อย่ำงใด  

จำกนั้น ประธำนได้ขอให้ นำยไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เลขำนุกำรบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทรำบถึงระเบียบกำรออกเสียง
ลงคะแนนตำมข้อบังคับของบริษัท  

เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงระเบียบกำรออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งก ำหนดว่ำ ผู้ถือหุ้น      
ที่มำประชุมด้วยตนเองหรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มำเข้ำประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้นวำระกำรพิจำรณำ
แต่งตั้งกรรมกำร ซึ่งใช้วิธีกำรลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 

นอกจำกนี้ พระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2551 มำตรำ 18 และมำตรำ 21 ก ำหนดห้ำมมิให้บุคคลใดถือหุ้น
หรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถำบันกำรเงินแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดเว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ทั้งนี ้บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถำบันกำรเงินโดยฝ่ำฝืน บุคคล
นั้นจะยกเอำกำรถือหุ้นในส่วนที่เกินนั้นใช้ยันต่อสถำบันกำรเงินดังกล่ำวมิได้ และสถำบันกำรเงินนั้นจะจ่ำยเงินปันผลหรือ
ผลตอบแทนอื่นใดให้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นในส่วนที่เกินมิได้ 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวำระให้แก่ผู้ถือหุ้น
ก่อนเข้ำร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นกำรล่วงหน้ำและประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
หรือแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วน (กรณีเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย) สำมำรถลงคะแนน
ในบัตรลงคะแนนและมอบให้แก่เจ้ำหน้ำที่เพ่ือรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท ำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่น 
เข้ำร่วมประชุมและระบุกำรออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้นน้ัน บริษัทได้น ำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ  
งดออกเสียง บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรลงมติแต่ละวำระไว้แล้วตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งกำรประมวลผลกำรนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวำระ จะน ำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจำกจ ำนวนเสียงเห็นด้วยของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียง 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ออกจำกกำรประชุมก่อนกำรประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ลงทะเบียน พร้อมส่งบัตรลงคะแนน        
คืนให้แก่เจ้ำหน้ำที่บริษัทบริเวณประตูทำงเข้ำห้องประชุม  

เพ่ือให้กำรประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและรำบรื่น ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถำมหรือข้อเสนอแนะขอให้เขียนค ำถำมลง
ในกระดำษที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ส่งให้แก่เจ้ำหน้ำที่แทนกำรใช้ไมโครโฟน ค ำถำมที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งล่วงหน้ำเพ่ือขอให้พิจำรณำตอบ
ในที่ประชุมจะได้รับกำรชี้แจงเมื่อถึงระเบียบวำระที่เก่ียวข้อง ส่วนค ำถำมอื่นๆ นอกเหนือจำกระเบียบวำระที่ก ำหนดจะได้รับ          
กำรชี้แจงในระเบียบวำระที่ 8 ซึ่งเป็นวำระปรึกษำกิจกำรอื่นๆ 
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ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ในกำรประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จ ำนวน 205 รำย และ          
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จ ำนวน 1,429 รำย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะ จ ำนวน 1,634 รำย         
ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 486,483,399 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.7606 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็น         
องค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัท  

ประธำนจึงกล่ำวเปิดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563  
หลังจำกที่ประธำน ได้กล่ำวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่ำงกำรประชุมได้มีผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง

เพ่ิมเติมอีก 38 รำย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเพ่ิมเติมอีก 37 รำย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จ ำนวน 243 รำย         
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จ ำนวน 1,466 รำย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะ จ ำนวน 1,709 รำย             
ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 486,975,819 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.8221 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด 

จำกนั้น ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 
เมษำยน 2562 โดยส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 
ประธำนได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง

ซักถำม หรือขอให้แก้ไขรำยงำนกำรประชุมเป็นอย่ำงอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
ประจ ำปี 2562 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย จ ำนวน 486,829,866 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ ำนวน 87,600 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      
 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี  2562 ดังปรากฏ              
ในรายงานประจ าปี 

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำให้สัตยำบันกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำในปี 2562 ดังปรำกฏ    
ในรำยงำนประจ ำปี 

ประธำนกล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทจะน ำเสนอวีดิทัศน์สรุปผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำในปี 2562 
และเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำให้สัตยำบันกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดปรำกฏใน “รำยงำนจำกคณะกรรมกำร” หน้ำ 
1-2 ของรำยงำนประจ ำปี และเอกสำรแนบ 3 หน้ำ 20-21 ของหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว  

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำให้สัตยำบันกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำ
ในปี 2562 ดังปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี  

ประธำนได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ 
ดร. เฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมดังนี ้
1. ควำมสำมำรถในกำรรองรับสถำนกำรณ์ที่ลูกค้ำอำจไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้ตำมปกติ หลังจำกสิ้นสุดกำรปรับ

โครงสร้ำงหนี้ตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ของสถำบันกำรเงิน  
2. บริษัทได้ประเมินและจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรระดับเงินกองทุนในระยะ 1-3 ปีข้ำงหน้ำ ตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของไวรัส COVID-19 หรือไม่ อย่ำงไร 
ประธำนกล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้เป็นผู้ชี้แจง 
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ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ 
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 มีควำมรุนแรงส่งผลกระทบต่อภำคธุรกิจสถำบันกำรเงิน          

กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม และกลุ่มธุรกิจจัดกำรกองทุนทั้งหมด และไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ว่ำเหตุกำรณ์จะสิ้นสุดเมื่อใด อย่ำงไร       
ก็ตำม หน่วยงำนทำงกำรและสถำบันกำรเงินได้ร่วมมือกันประคับประคองสถำนกำรณ์ให้คลี่คลำยในทำงที่ดี ส ำหรับกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี้ตำมมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยที่ได้รับผลกระทบจำก COVID-19 ในระยะที่ 2 กลุ่มทิสโก้ได้ประเมิน
เหตุกำรณ์ตั้งแต่ระยะที่ 1 แล้วว่ำจะต้องช่วยเหลือลูกค้ำในช่วงระยะเวลำหนึ่ง แต่จะนำนเท่ำใดนั้นขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์และ
สภำวะเศรษฐกิจโลก มิใช่ขึ้นอยู่กับสถำบันกำรเงินไทยเท่ำนั้น ส ำหรับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (Non-performing Loan: NPL)   
ซึ่งจะมีกำรปรับตัวเพ่ิมขึ้นนั้น กลุ่มทิสโก้จะได้ติดตำมและประเมินผลกระทบอย่ำงใกล้ชิด 

กลุ่มทิสโก้มีแนวทำงช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ในช่วง 3 เดือนที่ผ่ำนมำพบว่ำ 
ประมำณร้อยละ 90 ของลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้ำงหนี้ สำมำรถช ำระหนี้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด และมีสัญญำณที่ดีจำกจ ำนวน
ลูกหนี้ที่ขอปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ำลูกหนี้ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบได้เข้ำสู่กระบวนกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี้แล้ว 

ในสถำนกำรณ์ปกติ กลุ่มทิสโก้ได้จัดให้มีกำรทดสอบภำวะวิกฤต (Stress Test) ทุกไตรมำสตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศ
ไทยก ำหนด อีกทั้งยังจัดท ำแผนธุรกิจในระยะ 3 ปี ซึ่งทบทวนทุกไตรมำส และหำกประเมินสถำนกำรณ์ในกรณีเลวร้ำยที่สุด        
ที่เกิดขึ้นได้ (Worst Case Scenario) กลุ่มทิสโก้ก็ยังคงมีฐำนะกำรเงินและมีเงินกองทุนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ถึงแม้ NPL และ        
กำรกันเงินส ำรองจะเพ่ิมขึ้นก็ตำม ทั้งนี้อยู่บนสมมติฐำนในระยะเริ่มต้น เนื่องจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ยังไม่สะท้อน NPL ที่แท้จริง
อีกทั้งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยที่ได้รับผลกระทบจำก COVID-19 เพ่ือชะลอ    
กำรเกิด NPL และช่วยเหลือให้ลูกหนี้สำมำรถผ่ำนสถำนกำรณ์นี้ไปได้  

ธนำคำรแห่งประเทศไทยและสถำบันกำรเงินไทยได้บริหำรจัดกำรแบบระมัดระวังมำโดยตลอด ท ำให้ปัจจุบันสถำบัน
กำรเงินไทยมีควำมแข็งแกร่งสูง มีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Ratio) ทั้งระบบตำมมำตรฐำนสำกลอยู่ที่ร้อยละ
18 ซึ่งสูงกว่ำอัตรำส่วนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดไว้ ในขณะที่สถำบันกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำและยุโรปอยู่ที่        
ร้อยละ 11 ซึ่งควรมีอัตรำเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่สูงกว่ำสถำบันกำรเงินไทย เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกเศรษฐกิจโลก 
อย่ำงไรก็ตำม แม้ตัวเลข NPL และกำรกันเงินส ำรองจะปรับตัวเพ่ิมขึ้น และส่งผลเชิงลบต่อก ำไรสุทธิ แต่ระบบสถำบันกำรเงินไทย
ยังคงมีควำมแข็งแกร่ง 

ส่วนเศรษฐกิจไทย ภำครัฐได้สนับสนุนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญที่ช่วยส่งเสริม
เศรษฐกิจไทย รวมถึงดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทยยังคงเกินดุลอยู่ แม้ค่ำเงินบำทจะยังคงแข็งค่ำก็ตำม 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน กล่ำวเสริมว่ำกรณีที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล เป็นผลมำจำก
โครงสร้ำงกำรส่งออกของประเทศไทย เมื่อมีกำรส่งออกน้อย กำรน ำเข้ำสินค้ำจึงน้อยลงไปด้วย 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพ่ิมเติม ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติให้สัตยำบันกำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำในปี 2562 ดังปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้สัตยาบันกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำในปี 2562 ดังปรำกฏในรำยงำน
ประจ ำปี ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ ำนวน 486,463,718 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9770 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 112,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0230 
งดออกเสียง จ ำนวน 351,000 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      
 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่แสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปี 
2562 ซึ่งได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว โดยรำยงำนประจ ำปี



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563                                  หน้ำ 6 จำกจ ำนวน 25 หน้ำ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

ดังกล่ำวได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมในคร้ังนี้แล้ว และขอให้นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรกลุ่มทิสโก้ น ำเสนอต่อที่ประชุม  

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้สรุปรำยละเอียดของงบกำรเงินต่อที่ประชุม และขอให้นำยชำตรี จันทรงำม ผู้ช่วย
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง ชี้แจงรำยละเอียดและกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน  

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยงได้ชี้แจงรำยละเอียดและกำรวิเครำะห์ 
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จต่อที่ประชุม โดยสรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบำท) 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม 298,304,095 32,315,764 
หนี้สินรวม 259,107,981 8,041,819 
ส่วนของเจ้ำของรวม 39,196,114 24,273,945 
ก ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท) 7,273,198 6,224,284 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท) 9.08 7.77 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับรองงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ  
นำยบำซัน กูมำร์ ดูกำร์ ได้สอบถำมว่ำบริษัทสำมำรถเพ่ิมสัดส่วนกำรกู้ยืมระหว่ำงธนำคำร (Interbank) ให้มำกขึ้นได้

หรือไม่ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ชี้แจงว่ำปัจจุบันอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย (R/P Rate) อยู่ที่ร้อยละ 0.5 ท ำให้กำรกู้ยืม

ระหว่ำงธนำคำรมีต้นทุนต่ ำที่สุด แต่หำกค ำนึงถึงควำมมั่นคงแล้วเห็นว่ำกำรรับเป็นเงินฝำกจะมีควำมมั่นคงมำกกว่ำ แม้ว่ำต้นทุน
จะสูงกว่ำก็ตำม ที่ผ่ำนมำบริษัทเป็นผู้ให้กู้ยืมเงินสุทธิ (Net Lender) ในตลำดกำรกู้ยืมระหว่ำงธนำคำรมำโดยตลอด เนื่องจำกเห็นว่ำ
มีควำมผันผวนในตลำดสูงเกินไป 

นำยวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมถึงสภำพคล่องทำงกำรเงิน (Liquidity) ในระบบกำรธนำคำรปัจจุบัน 
เป็นอย่ำงไร 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้กล่ำวว่ำสภำพคล่องทำงกำรเงินในระบบกำรธนำคำรของประเทศไทยปรับตัว
เพ่ิมขึ้นตลอดระยะเวลำกว่ำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ติดตำมสภำพคล่องส่วนเกิน (Excess Liquidity) ในระบบอย่ำงต่อเนื่อง          
โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับประมำณ 3 ล้ำนล้ำนบำท ซึ่งเห็นว่ำระบบธนำคำรปัจจุบันมสีภำพคล่องส่วนเกินในปริมำณที่สูงเพียงพอ  

นำงสำวลัดดำ ฐิติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำอัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำย
ด ำเนินงำนต่อรำยได้รวม (Cost to Income ratio) ที่สูงกว่ำปีก่อนถึงร้อยละ 4 นั้น บริษัทคำดว่ำปีนี้จะลดลงได้หรือไม่ และบริษัท        
มีแผนแก้ไขอย่ำงไร 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ชี้แจงว่ำระดับของ Cost to Income Ratio ต้องอำศัยหลำยปัจจัยพิจำรณำประกอบกัน 
ซึ่งทำงคณะกรรมกำรได้ก ำหนดเป้ำหมำยและดัชนีชี้วัดผลงำน (Key Performance Indicator: KPI) ที่ชัดเจนในเรื่องนี้ให้กับผู้บริหำรและ
พนักงำน  

ประธำนเสริมว่ำ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้ก ำหนดกรอบกำรบริหำรและ KPI ที่ชัดเจนในแต่ละปี 
และที่ผ่ำนมำบริษัทพยำยำมปรับเปลี่ยนต้นทุนกำรบริหำรเป็นต้นทุนแปรผันเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยได้รับผลตอบแทนที่ดี   

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพ่ิมเติม ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและ 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ    
ผูถ้ือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
 



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563                                  หน้ำ 7 จำกจ ำนวน 25 หน้ำ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

เห็นด้วย จ ำนวน 486,843,825 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9770 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 112,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0230 
งดออกเสียง จ ำนวน 7,100 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      

 

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี  2562 และการงดจ่ายปันผล และ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2562 และกำรงดจ่ำยปันผล 
และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล โดยขอให้นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ น ำเสนอต่อ      
ที่ประชุม 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรก่อนหักส่วนของ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยตำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 7,273,197,652 บำท เพ่ิมขึ้น 229,456,622 บำท จำกปี 2561 ทั้งนี้ หำกไม่รวม        
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิในปี 2562 จ ำนวน 7,270,233,420 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 ของ  
ทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2562 บริษัทไม่จัดสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย เนื่องจำกบริษัทมีส ำรองครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว  

ทั้งนี้ บริษัทมีก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน กำรจ่ำยปันผลระหว่ำงกำล และก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตำมงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรปี 2562 ตำมรำยละเอียดดังนี้  

 (หน่วย: บำท) 
ก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ ต้นปี 2562 7,482,642,602 
เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 (5,604,428,774) 
ก ำไรสุทธิของบริษัทส ำหรับปี 2562 6,224,284,071 
ปรับรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด (15,712,303) 
ก าไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2562 8,086,785,596  
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2562 (6,205,149,743) 
ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังการจ่ายปันผล 1,881,635,853 

สืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 เพ่ือมิให้สิทธิในกำรรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับ
ผลกระทบจำกกำรเลื่อนก ำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรได้มีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญ และ
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตรำหุ้นละ 7.75 บำท ซึ่งจ่ำยเมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2563 คิดเป็นจ ำนวนเงินรวม 6,205,149,743 บำท หรือ
คิดเป็นอัตรำร้อยละ 85.4 ของก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวม เทียบกับอัตรำร้อยละ 79.9 ในปี 2561 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 
2562 และกำรงดจ่ำยปันผล ดังต่อไปนี ้

- ไม่จัดสรรเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำย เน่ืองจำกบริษัทมีส ำรองครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว 
- งดจ่ำยปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2562 เพ่ิมเติม เนื่องจำกคณะกรรมกำรได้มีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตรำหุ้นละ 7.75 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินรวมประมำณ 6,205 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
อัตรำร้อยละ 85.4 ของก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวม ซึ่งจ่ำยเมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2563 โดยกำรพิจำรณำอนุมัติ
กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลดังกล่ำว เป็นไปเพ่ือมิให้สิทธิในกำรรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจำกกำรเลื่อนก ำหนด
วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น สืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
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- จัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2562 ส่วนที่เหลือจำกกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลเป็นก ำไรสะสม
ที่ยังไม่ได้จัดสรร 

และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2562 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ  
1. นำยวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมถึงควำมชัดเจน ผลกระทบ และเหตุผล ในกำรออกนโยบำยกลำง

ให้งดจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลและงดซื้อหุ้นคืนของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งควำมเห็นส่วนตัวมองว่ำเร่ืองดังกล่ำวควรขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของแต่ละสถำบันกำรเงิน และสอบถำมว่ำนโยบำยกลำงดังกล่ำวรวมถึงกำรจ่ำยปันผลประจ ำปีด้วยหรือไม่  

2. นำงสำวลัดดำ ฐิติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถำมเก่ียวกับนโยบำยกลำง 
ให้งดจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลของธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำ ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงไร และบริษัทคำดว่ำ
จะสำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้อีกหรือไม่ 

3. นำยสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่ำวชื่นชมบริษัทที่จ่ำยปันผลในอัตรำที่สูงอย่ำงต่อเนื่อง และขอทรำบ
มุมมองของบริษัทในกรณีที่อำจเกิดผลกระทบด้ำนลบต่อบริษัทค่อนข้ำงมำก บริษัทสำมำรถคำดกำรณ์และยังคงจ่ำยปันผลประจ ำปี
ได้เช่นเดิมหรือไม่ 

4. นำยวีระศักด์ิ สหชัยเสรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมถึงควำมเป็นไปได้และอัตรำกำรจ่ำยปันผลในปีถัดไป 
5. นำยกรกช เจษฎำอำรักษ์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำในปีหน้ำจะจ่ำยปันผลเหมือนเดิมหรือไม่ 
6. ดร. เฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมถึงนโยบำยกำรจ่ำยปันผลในปีถัดไปเป็นเช่นไร และบริษัท                

มีแนวควำมคิดจะซื้อหุ้นคืนเพ่ือรักษำระดับเงินกองทุนหรือไม่ อย่ำงไร 
ประธำนขอให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้เป็นผู้ชี้แจง 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ชี้แจงโดยสรุปต่อที่ประชุมว่ำ กำรที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยออกนโยบำยกลำง  

ให้งดจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลและงดซื้อหุ้นคืนน้ัน คำดว่ำเป็นนโยบำยเชิงป้องกันที่ต้องกำรให้สถำบันกำรเงินในประเทศไทยชะลอ
และใช้ควำมระมัดระวังในกำรพิจำรณำจ่ำยปันผลระหว่ำงกำล เนื่องด้วย NPL และผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
ไวรัส COVID-19 ยังไม่มีควำมชัดเจน อีกทั้งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ก ำหนดให้สถำบันกำรเงินต้องจัดท ำ Stress Test เพ่ือ
ประเมินเสถียรภำพของสถำบันกำรเงินในประเทศไทยในระยะเวลำ 2-3 ปีข้ำงหน้ำ ก่อนที่จะพิจำรณำจ่ำยปันผล และกำรซ้ือหุ้นคืน
ก็ถือเป็นกำรจ่ำยปันผลประเภทหนึ่ง จึงถูกรวมไว้ด้วย ประกอบกับธนำคำรกลำงในยุโรปหลำยแห่งได้มีกำรออกนโยบำยเก่ียวกับ
เรื่องนีไ้ปก่อนหน้ำนี้แล้ว ดังนั้น ทำงธนำคำรแห่งประเทศไทยจึงน่ำจะพิจำรณำปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน  

สถำบันกำรเงินของไทยทั้งระบบมี Capital Ratio อยู่ที่ร้อยละ 18 เทียบกับธนำคำรในอเมริกำและยุโรปซึ่งมี Capital 
Ratio อยู่ที่ระดับต่ ำกว่ำเพียงร้อยละ 11-12 จะเห็นได้ว่ำระบบสถำบันกำรเงินไทยมีเสถียรภำพที่แข็งแกร่ง จึงคำดว่ำธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยเพียงต้องกำรให้สถำบันกำรเงินใช้ควำมระมัดระวังเท่ำนั้น หำกสถำนกำรณ์คลี่คลำยลงเชื่อว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำร
ตำมปกติได้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทยในอนำคต ส่วนมุมมองที่บริษัทคำดกำรณ์ในอีก 6 เดือน
ข้ำงหน้ำเห็นว่ำประเทศไทยสำมำรถบริหำรจัดกำรได้ และโดยเฉลี่ยแล้วสถำบันกำรเงินไทยมีควำมมั่นคงกว่ำประเทศอื่น ดังนั้น 
ผลกระทบก็อำจจะน้อยกว่ำ กล่ำวโดยสรุปคือระบบสถำบันกำรเงินไทยยังมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยปันผล โดยขึ้นอยู่กับ          
ผลประกอบกำรและนโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย ส ำหรับกรณีของบริษัทเองก็คงต้องประเมินจำกปัจจัยข้ำงต้นเช่นกัน  

ประธำนชี้แจงเพ่ิมเติมว่ำ นโยบำยกลำงที่ทำงธนำคำรแห่งประเทศไทยออกมำนั้นถือเป็นนโยบำยเชิงป้องกันให้กับ
สถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม ท่ำนผู้ถือหุ้นคงให้ควำมสนใจต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท เช่น อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล ซึ่งเป็นไป
ตำมที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ได้ชี้แจงไปก่อนหน้ำ แต่ด้วยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส 
COVID-19 ย่อมส่งผลให้ก ำไรของธนำคำรลดลงจำกกำรกันเงินส ำรองที่เพ่ิมขึ้นตำมกำรเพ่ิมของ NPL อันเนื่องมำจำกนโยบำยของ
ภำครัฐที่ต้องกำรให้สถำบันกำรเงินช่วยเหลือผู้ประกอบกำร ซึ่งบริษัทเห็นด้วยกับนโยบำยดังกล่ำว เพียงแต่สถำบันกำรเงินต้อง
ค ำนึงถึงควำมสำมำรถของตนด้วย เน่ืองจำกสถำบันกำรเงินมีรำยได้ดอกเบี้ยเป็นหลัก กำรพักช ำระหนี้เป็นระยะเวลำนำน 6 เดือน 
ถึง 1 ปี อำจจะท ำให้ระบบสถำบันกำรเงินเสียหำยได้  

หำกอ้ำงอิงจำกผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของทั่วโลกที่ลดลง ก็คำดว่ำก ำไร
ของบริษัทน่ำจะมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน และอำจส่งผลให้เงินปันผลลดลงตำมไปด้วย ส ำหรับนโยบำยกลำงให้งดจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลนั้น ธนำคำรแห่งประเทศไทยต้องกำรให้สถำบันกำรเงินทุกแห่งใช้ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ เน่ืองจำกผลกระทบจำก
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สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ยังอยู่ระยะแรก ส่วนกำรจ่ำยปันผลประจ ำปีนั้น หำกสถำบันกำรเงินมีก ำไร        
มีสถำนะทำงกำรเงินที่ดี และควบคุม NPL ได้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยคงไม่ด ำเนินกำรในสิ่งที่จะท ำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบ 
อย่ำงไรก็ตำม เรื่องดังกล่ำวเป็นสิ่งที่บริษัทคำดกำรณ์เท่ำนั้น 

ส่วนกำรซ้ือหุ้นคืนเกิดจำกในช่วงที่ผ่ำนมำสถำบันกำรเงินบำงแห่งเห็นว่ำเงินกองทุนของตนอยู่ในระดับที่สูงเกินควำม
จ ำเป็น หรืออำจเห็นว่ำรำคำหุ้นในตลำดหลักทรัพย์มีมูลค่ำลดลงจนอยู่ในระดับที่ต่ ำกว่ำมูลค่ำทำงบัญชี ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มี
แนวควำมคิดที่จะซื้อหุ้นคืน และเห็นด้วยกับนโยบำยกลำงให้สถำบันกำรเงินงดซื้อหุ้นคืนซึ่งส่งผลให้ระดับเงินกองทุนของสถำบัน
กำรเงินลดลง 

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนบริหำรเพ่ือดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน นอกจำกนี้ บริษัทได้เน้นย้ ำกับทำงผู้บริหำร
ให้สร้ำงผลตอบแทนสูงสุดและด ำเนินกิจกำรอย่ำงระมัดระวังอยู่บนเงื่อนไขของสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพ่ิมเติม ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติ
อนุมัติกำรจัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2562 และกำรงดจ่ำยปันผล  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2562 และกำรงดจ่ำยปันผลตำมที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ ำนวน 486,964,795 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ ำนวน 1,200 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      

และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2562 
 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2563 

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2563 และขอให้ 
รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ชี้แจงรำยละเอียดในวำระนี้ 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 
2535 และข้อ 40 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งก ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดจ ำนวนเงิน
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัทส ำหรับปี 2563   
ตำมแนวปฏิบัติเรื่องกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชี และคณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง นำงสำวรัตนำ จำละ 
และ/หรือ นำงสำวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นำงยุพดี สัจจะวรรณกุล และ/หรือ นำงสำววรรณวิไล เพชรสร้ำง แห่งบริษัท ส ำนักงำน 
อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส ำหรับปี 2563 เนื่องจำกพิจำรณำว่ำผู้สอบบัญชีดังกล่ำว มีคุณสมบัติตำมที่ธนำคำร
แห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด และมีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่น่ำพอใจ 
ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่ำวได้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว โดยก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
ส ำหรับปี 2563 จ ำนวนไม่เกิน 10,530,000 บำท แบ่งเป็นค่ำตอบแทนของบริษัทจ ำนวนไม่เกิน 750,000 บำท และค่ำตอบแทน
ของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 9 บริษัท เป็นจ ำนวนรวมไม่เกิน 9,780,000 บำท  

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่มทิสโก้ส ำหรับปี 2563 รวมจ ำนวน 10,530,000 บำท เพิ่มขึ้น
จำกปีก่อนร้อยละ 4.9 หรือ 490,000 บำท ส่วนใหญ่เป็นกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณงำนผู้สอบบัญชี เพื่อกำรจัดท ำงบกำรเงิน
ตำมมำตรฐำนบัญชีใหม่และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง อัตรำเงินเฟ้อ ตลอดจนปริมำณธุรกรรมที่เพ่ิมขึ้นตำมจ ำนวนสำขำและธุรกิจ 
ที่ขยำยตัวของบริษัท ไฮเวย์ จ ำกัด ส ำหรับค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ลดลงของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุนทิสโก้ จ ำกัด 
เป็นเพรำะบริษัทมีแผนที่จะช ำระบัญชีในปีนี้ 

ในปีนี้ บริษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำบริกำรอื่น โดยในปี 2562 บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอื่นจ ำนวน 520,000 
บำท ให้แก่ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นค่ำบริกำรกำรสอบทำนคุณภำพของงำนตรวจสอบภำยในตำมแนวปฏิบัติของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ซึ่งก ำหนดให้ด ำเนินกำรทุก 5 ปี  



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563                                  หน้ำ 10 จำกจ ำนวน 25 หน้ำ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

คณะกรรมกำรเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นำงสำวรัตนำ จำละ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตเลขที่ 3734 และ/หรือ นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4499 และ/หรือ นำงยุพดี สัจจะวรรณกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4819 และ/หรือ นำงสำววรรณวิไล เพชรสร้ำง ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5315 สังกัดบริษัท 
ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส ำหรับปี 2563 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสำมำรถลงนำมในรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชีได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่ำวได้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว และก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับ
ผู้สอบบัญชีส ำหรับปี 2563 จ ำนวนไม่เกิน 10,530,000 บำท แบ่งเป็นค่ำตอบแทนของบริษัทจ ำนวนไม่เกิน 750,000 บำท และ
ค่ำตอบแทนของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 9 บริษัท เป็นจ ำนวนรวมไม่เกิน 9,780,000 บำท 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ 
ในระเบียบวำระนี ้ ไม่มีผู ้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด ประธำนจึงเสนอให้ที ่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติ         
กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2563  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2563 ตำมที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย จ ำนวน 486,738,137 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9550 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 219,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0450 
งดออกเสียง จ ำนวน 11,800 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      
 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติจ ำนวนกรรมกำรและกำรแต่งตั้งกรรมกำร 
ประธำนแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เน่ืองจำกในวำระที่ 6 และ 7 เป็นกำรพิจำรณำเร่ืองที่เก่ียวข้องกับกรรมกำรบริษัท ดังนั้น 

เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรจึงสมัครใจออกจำกที่
ประชุมในระหว่ำงกำรพิจำรณำวำระดังกล่ำว และเสนอให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นท่ำนใดท่ำนหนึ่งเป็นผู้ด ำเนินกำรประชุมในวำระที่ 
6 และ 7 

ที่ประชุมเลือก คุณกฤษณำ ธีระวุฒิ ผู้ถือหุ้น ท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรประชุมในวำระที่ 6 และ 7 และขอให้เลขำนุกำรบริษัท 
ชี้แจงรำยละเอียดในวำระที่ 6 ต่อที่ประชุม  

เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงรำยละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมดังนี้ ตำมข้อบังคับของบริษัทที่ก ำหนดให้ในกำรประชุม       
ผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครั้งให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรทั้งชุดพร้อมกันในครำวเดียว ส่งผลให้คณะกรรมกำรทั้งคณะครบวำระ     
กำรด ำรงต ำแหน่งพร้อมกันในวันนี้ ในวำระนี้แบ่งกำรพิจำรณำเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นกำรพิจำรณำอนุมัติจ ำนวนกรรมกำร และ
ส่วนที่ 2 เป็นกำรพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำร 

ในกำรพิจำรณำอนุมัติจ ำนวนกรรมกำร ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ก ำหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก ำหนดจ ำนวนผู้ที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทเป็นครั้งครำวโดยให้มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร รวมทั้งมีสัดส่วนของกรรมกำรที่มีสัญชำติไทยตำมที่กฎหมำยก ำหนด
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

ในกำรนี้คณะกรรมกำรตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำจ ำนวนกรรมกำร   
ที่เหมำะสมในกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัท คุณสมบัติ และคุณประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ที่มีต่อบริษัท โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นขององค์กร เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทมีขนำดและองค์คณะที่เหมำะสม จึงเสนอผู้ถือหุ้น
พิจำรณำก ำหนดจ ำนวนกรรมกำรที่ 12 รำย โดยแจ้งว่ำผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเองหรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มำร่วมประชุม
มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 

คุณกฤษณำ ธีระวุฒิ ผู้ด ำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏ
ว่ำ ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติจ ำนวนกรรมกำรที่ 12 รำย 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ ำนวนกรรมกำรที่ 12 รำย ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ     
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563                                  หน้ำ 11 จำกจ ำนวน 25 หน้ำ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

เห็นด้วย จ ำนวน 448,197,553 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.0386 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 38,769,390 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.9614 
งดออกเสียง จ ำนวน 2,000 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      
จำกนั้น เลขำนุกำรบริษัทชี้แจงว่ำในส่วนของกำรแต่งตั้งกรรมกำร ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 และข้อ 24 ก ำหนดให้น ำ

หลักเกณฑ์และวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มำใช้ในกำรแต่งตั้งกรรมกำร ซ่ึงเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชนจ ำกัด มำตรำ 70 และมำตรำ 71 วรรค 1 เพ่ือช่วยให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยมีโอกำสในกำรแต่งตั้งตัวแทนเข้ำรับต ำแหน่ง
กรรมกำรมำกยิ่งขึ้น  

นอกจำกนี้ บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำ
เลือกตั้งเป็นกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน ถึงวันที่ 30 
พฤศจิกำยน 2562 เมื่อพ้นก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม โดยพิจำรณำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประวัติ และประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ เป็นผู้มีควำมเข้ำใจอย่ำงเพียงพอในด้ำนกำรเงินและกำรธนำคำร 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสำรสนเทศ กฎหมำย และอื่นๆ โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรและประโยชน์สูงสุดขององค์กร ตลอดจนกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี กฎหมำย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมกำรมีขนำดและองค์คณะที่เหมำะสมที่สุด ทั้งนี้ บุคคล       
ที่ได้รับคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุน คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งคุณสมบัติ     
ตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของทิสโก้ 

ภำยหลังจำกกำรพิจำรณำคุณสมบัติที่เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทของบุคคลที่ได้รับ
กำรคัดเลือกตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนแล้ว คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมกำร ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ ปรำกฏในหนังสือบอกกล่ำว
เชิญประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ท่ำนผู้ถือหุ้นแล้ว 

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

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อดังกล่ำว ได้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว 
คณะกรรมกำรเสนอแต่งตั้งกรรมกำรอิสระที่ด ำรงต ำแหน่งเกินกว่ำ 9 ปีต่อเนื่องกัน ในครั้งนี้จ ำนวน 2 ท่ำน ได้แก่ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ และศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร เนื่องจำกทั้ง 2 ท่ำน เป็นบุคลำกรที่มีควำมรู้
และควำมสำมำรถเป็นที่ยอมรับอย่ำงสูง มีประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจในธุรกิจสถำบันกำรเงินที่เหมำะสม และจ ำเป็น
ต่อกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรให้บรรลุเป้ำหมำย 
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ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมโปร่งใสในกำรแต่งตั้งกรรมกำรอิสระ จึงได้อนุมัติ “นโยบำยกำรประเมิน    
ควำมเป็นอิสระของกรรมกำร” เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2560 จำกกำรประเมินควำมเป็นอิสระ พบว่ำ กรรมกำรอิสระทุกท่ำนยังปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมเป็นอิสระได้ 

คณะกรรมกำรเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ให้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
แต่งตั้งกรรมกำรตำมที่เสนอ เน่ืองจำกเห็นว่ำกรรมกำรทั้ง 12 รำย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของ
บริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องในกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำร อีกทั้งกรรมกำรปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำร 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

นอกจำกนี้ นำยปลิว มังกรกนก, รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์, ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร, 
นำยสถิตย์ อ๋องมณี, ดร.จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ และ ดร. กุลภัทรำ สิโรดม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมนิยำมกรรมกำรอิสระตำมประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งคุณสมบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของทิสโก้ และสำมำรถให้ควำมเห็น       
ได้อย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

คุณกฤษณำ ธีระวุฒิ ผู้ด ำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์จะซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ  
ปรำกฏว่ำ ในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติแต่งตั้งกรรมกำร 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังรำยชื่อต่อไปนี้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ด้วยวิธีลงคะแนนเสียงแบบ
สะสม (Cumulative Voting) ตำมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1. นำยปลิว  มังกรกนก 369,973,117 เสียง 36,941,309 เสียง 
2. นำยฮอน คิท ชิง (อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง) 947,901,965 เสียง 33,426,965 เสียง 
3. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล 401,835,147 เสียง 5,079,279 เสียง 
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 289,718,848 เสียง 117,188,578 เสียง 
5. ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณ ีทินกร 290,330,648 เสียง 116,576,778 เสียง 
6. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 399,521,387 เสียง 7,386,039 เสียง 
7. นำยสถิตย์ อ๋องมณี 390,556,896 เสียง 16,396,306 เสียง 
8. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ 405,445,526 เสียง 1,461,900 เสียง 
9. ดร. กุลภัทรำ สิโรดม 371,400,591 เสียง 35,506,835 เสียง 
10. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮวิร์ด ซุน) 784,073,783 เสียง 5,079,279 เสียง 
11. นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ 399,760,247 เสียง 5,079,279 เสียง 
12. นำยศักด์ิชัย พีชะพัฒน์ 401,823,147 เสียง 5,079,279 เสียง 

 รวม 5,452,341,302  เสียง 385,201,826 เสียง 

 งดออกเสียง  6,142,700 เสียง   
บัตรเสีย  24,000 เสียง   

 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  

คุณกฤษณำ ธีระวุฒิ ผู้ด ำเนินกำรประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร และขอให้
เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงรำยละเอียดต่อที่ประชุม 

เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงรำยละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมดังนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน        
เป็นผู้ทบทวนค่ำตอบแทนกรรมกำรและพิจำรณำอัตรำค่ำตอบแทนที่เหมำะสมเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับภำระหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร  
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อนึ่ง กรรมกำรของบริษัทอื่นในกลุ่มทิสโก้ที่มิได้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ จะได้รับค่ำตอบแทน
กรรมกำรเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบี้ยประชุมในรูปแบบและอัตรำเดียวกับที่จ่ำยให้กับกรรมกำรบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จ ำกัด (มหำชน) โดยให้มีผลจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ จะไม่มีกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมให้แก่กรรมกำรและสมำชิกของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยที่เป็นพนักงำนหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และเห็นควรเสนอ
ให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติอัตรำค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย และที่ปรึกษำ ในรูปของค่ำตอบแทนรำยเดือนและ
เบี้ยประชุม ส ำหรับปี 2563 ในอัตรำเดิม เนื่องจำกสภำวะอัตรำเงินเฟ้อต่ ำ ปรำกฏรำยละเอียดอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรใน
ปัจจุบันและอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เสนอดังนี้ 

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
     (หน่วย: บำท) 

 
พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2563 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 

คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติอัตรำค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย และที่ปรึกษำ 
ในรูปของค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบี้ยประชุม ในอัตรำเดิม เนื่องจำกสภำวะอัตรำเงินเฟ้อต่ ำ รวมถึงรถยนต์ประจ ำต ำแหน่ง
ส ำหรับประธำนคณะกรรมกำร ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภำพส ำหรับกรรมกำรสัญชำติไทยที่มีอำยุ 60 ปี
ขึ้นไป ตลอดจนกำรประกันภัยควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท โดยให้มีผลจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง  

คุณกฤษณำ ธีระวุฒิ ผู้ด ำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์จะซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ 
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ดร. เฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึงกำรพิจำรณำปรับค่ำตอบแทนกรรมกำรให้สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจ
ที่ตกต่ ำทั่วประเทศ กอปรกับผลประกอบกำรของกลุ่มทิสโก้ที่มีแนวโน้มลดลง  

คุณกฤษณำ ธีระวุฒิ ผู้ด ำเนินกำรประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เนื่องจำกเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับค่ำตอบแทนกรรมกำร 
จึงขอให้ ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน กลับเข้ำร่วมประชุมเพ่ือชี้แจง
รำยละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทรำบข้อเท็จจริงอย่ำงครบถ้วน 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ ก ำไรจำกผลประกอบกำรของบริษัทจะถูก
จัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและเงินพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงำน อีกทั้งบริษัทไม่มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินพิเศษที่แปรผัน 
ตำมผลประกอบกำรให้แก่กรรมกำร ดังนั้น ค่ำตอบแทนกรรมกำรจึงประกอบด้วยค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบี้ยประชุมเท่ำนั้น    
ซึ่งในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำควรเสนอค่ำตอบแทน
กรรมกำรในอัตรำเดิม ถึงแม้ผลประกอบกำรในปีที่ผ่ำนมำของบริษัทจะดีก็ตำม เนื่องจำกกรรมกำรยังคงมีหน้ำที่และ 
ควำมรับผิดชอบเช่นเดิม หรืออำจมำกขึ้นจำกสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน อย่ำงไรก็ดี หำกผลประกอบกำรในปีนี้ปรับตัวลดลงมำก 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพร้อมที่จะทบทวนค่ำตอบแทนกรรมกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ต่อไป 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพ่ิมเติม คุณกฤษณำ ธีระวุฒิ ผู้ด ำเนินกำรประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
ลงมติอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ทั้งนี้ กรรมกำรที่เป็นผู้ถือหุ้น ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม 
ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ดังนี้ 

เห็นด้วย จ ำนวน 479,696,284 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.5058 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 1,341,675 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2755 
งดออกเสียง จ ำนวน 13,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0028 
ไม่มีบัตรเสีย      

เมื่อที่ประชุมพิจำรณำวำระที่เก่ียวข้องกับกรรมกำรเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ทุกท่ำนจึงกลับเข้ำร่วมประชุม ในวำระต่อไป 

คณะกรรมกำรกลับเข้ำที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกล่ำวขอบคุณที่แต่งตั้งให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง 
 

ระเบียบวาระที่ 8  ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้าม)ี 

ประธำนกล่ำวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำมเรื่องต่ำงๆ ที่เก่ียวกับกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท 
นำยภักดี ช่ำงวิชชุกำร ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถำมดังนี้ 
1. ในปัจจุบัน บริษัทมีพอร์ทกำรให้สินเชื่อทั้งหมดก่ีกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีปริมำณสินเชื่อเท่ำใด คิดเป็นสัดส่วนเท่ำใด  
2. ตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ของสถำบันกำรเงินของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ให้ลูกหนี้สำมำรถ 

พักช ำระหนี้เป็นระยะเวลำ 3-6 เดือนน้ัน ลูกค้ำของบริษัทที่ขอเข้ำร่วมโครงกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำวมีก่ีรำย คิดเป็นมูลค่ำสินเชื่อ
เท่ำใด และคิดเป็นสัดส่วนเท่ำใดของพอร์ทสินเชื่อทั้งหมด และเมื่อครบก ำหนดตำมมำตรกำรแล้ว ลูกค้ำจะเป็น NPL หรือไม่ 

3.  ในอนำคตจะมีกำรกันเงินส ำรองเพ่ิมขึ้นจำกปัจจุบันหรือไม่ 
ดร. เฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมถึงแนวทำงกำรรวมบัญชีให้เป็นบัญชีสินเชื่อบัญชีเดียว และมำตรกำร

ช่วยเหลือจะขยำยเวลำช ำระหนี้นำนเท่ำใด และมีกำรลดดอกเบี้ยหรือไม่ 
นำยวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถำมดังนี้ 
1. บริษัทมีนโยบำยช่วยเหลือลูกหนี้ในสภำวะวิกฤตนี้อย่ำงไร 
2. กำรขยำยระยะเวลำกำรพักช ำระหนี้เป็นเวลำ 3-6 เดือนนั้น จะมีกำรตั้งเงินส ำรองหนี้สูญเมื่อใด และอย่ำงไร 
นำงสิริลักษณ์ โกศลสมบัติ ขอทรำบถึงควำมพร้อมในกำรรับมือ หำกเกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19  

ในระลอกที่ 2 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ กล่ำวขอบคุณส ำหรับค ำถำมและชี้แจงโดยสรุปต่อที่ประชุมว่ำ นโยบำยช่วยเหลือ

ลูกค้ำของสถำบันกำรเงินภำยใต้มำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ของสถำบันกำรเงินของธนำคำรแห่งประเทศไทย  
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จะมีควำมแตกต่ำงกัน ทั้งเงื่อนไขและระยะเวลำ ส ำหรับบริษัทเอง คณะผู้บริหำรได้อภิปรำยกันอย่ำงถี่ถ้วนจนได้ข้อสรุปว่ำ  
บริษัทจะใช้มำตรกำรช่วยเหลือ โดยให้ลูกค้ำพักช ำระเงินต้น ช ำระเฉพำะดอกเบี้ยเป็นระยะเวลำ 6 เดือน ด้วยเหตุผลที่ว่ำหำกให้
ลูกค้ำพักช ำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในขณะที่สถำนกำรณ์ยังไม่คลี่คลำย บริษัทจะไม่มีข้อมูลประวัติกำรช ำระหนี้หรือ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกค้ำเพ่ือน ำมำพิจำรณำกำรหำแนวทำงช่วยเหลือลูกค้ำในระยะต่อไป อีกทั้งกำรพักช ำระทั้งเงิน
ต้นและดอกเบี้ย จะท ำให้ประเมินสถำนกำรณ์และคำดกำรณ์ NPL ได้ยำกมำก ดังนั้น บริษัทจึงอยำกให้ควำมมั่นใจกับลูกค้ำว่ำ 
หำกลูกค้ำเลือกจ่ำยดอกเบี้ยและมีประวัติกำรช ำระที่ดี บริษัทจะเห็นควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกค้ำ ซึ่งจะใช้ประกอบกำร
พิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือตำมมำตรกำรถัดไปของธนำคำรแห่งประเทศไทย กล่ำวคือ ในกรณีที่ลูกค้ำไม่สำมำรถช ำระดอกเบี้ย 
ตัวเลข NPL ตำมแผนกำรช ำระบัญชีแบบใหม่จะเพ่ิมขึ้น แต่ในกรณีที่ลูกค้ำสำมำรถช ำระได้ตำมแผนคุณภำพลูกหนี้จะดีขึ้นใน
ระยะเวลำ 3 เดือน จำกระยะที่ 2 (Stage 2: Under-performing) มำเป็นระยะที่ 1 (Stage 1: Performing) โดยในกลุ่ม NPL ต้องรอ
ให้ครบ 12 เดือนเพ่ือปรับสถำนะจำกระยะที่ 3 (Stage 3: Non-performing) มำเป็นระยะที่ 1 (Stage 1: Performing) ตำมมำตรฐำน
บัญชี เพรำะฉะนั้นกำรกันเงินส ำรองของแต่ละสถำบันกำรเงินจะแตกต่ำงกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับแนวทำงกำรช่วยเหลือลูกค้ำของแต่ละแห่ง  

นอกจำกนี ้ลูกค้ำที่แสดงควำมประสงค์เข้ำร่วมมำตรกำรช่วยเหลือ มีจ ำนวนมำกในระยะแรก เน่ืองจำกลูกค้ำบำงรำยมี
ควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนเก่ียวกับมำตรกำรดังกล่ำว รวมถึงลูกค้ำแต่ละรำยมีจุดประสงค์ที่แตกต่ำงกัน เช่น ควำมต้องกำรรักษำเงิน
สดไว้เพ่ือรองรับสถำนกำรณ์ที่ไม่แน่นอน ตลอดจนลูกค้ำส่วนใหญ่ที่ขอเข้ำร่วมมำตรกำรต่ำงเป็นลูกค้ำที่มีประวัติกำรช ำระหนี้ที่ดี
มำโดยตลอด แต่หลังจำกที่มีกำรสื่อสำรเงื่อนไขที่ชัดเจน ปรำกฏว่ำมีลูกค้ำจ ำนวนหนึ่งที่มีควำมสำมำรถเพียงพอที่จะช ำระหนี้ขอ
กลับมำช ำระหนี้ตำมปกติ ท ำให้สัดส่วนลูกค้ำที่ขอเข้ำร่วมมำตรกำรช่วยเหลือต่อจ ำนวนลูกค้ำที่แสดงควำมประสงค์ทั้งหมดลดลง
อย่ำงมำก ซึ่งคำดว่ำเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ดังนั้น เมื่อมำตรกำร
ดังกล่ำวสิ้นสุดลง ภำพรวมของบริษัทจะมีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้จัดเตรียมมำตรกำรเพ่ือลดภำระค่ำใช้จ่ำย
ส ำหรับลูกค้ำบำงรำยที่ยังไม่สำมำรถกลับมำช ำระหนี้ได้ตำมปกติไว้แล้ว 

ประธำนชี้แจงเพ่ิมเติมว่ำ ในช่วงที่บริษัทออกมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้ในระยะแรกนั้น ลูกค้ำบำงรำย เข้ำใจ
คลำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริงว่ำเป็นกำรยกหนี้ให้ ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้วเป็นเพียงกำรพักช ำระเงินต้นเป็นเวลำ 3-6 เดือน 
หมำยควำมว่ำภำระของลูกหนี้ยังคงอยู่เหมือนเดิม เนื่องจำกเงินต้นไม่ได้ลดลงในช่วงพักช ำระหนี้ นอกจำกนี้ ยังมีลูกค้ำบำง
ประเภทที่ยังมีควำมสำมำรถเพียงพอที่จะช ำระหนี้แต่ต้องกำรรักษำเงินสดไว้กับตน ส่งผลให้ในช่วงแรกมีลูกค้ำเข้ำแจ้งควำม
ประสงค์ในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้เป็นจ ำนวนมำกจนด ำเนินกำรไม่ทันต่อควำมต้องกำร จึงเป็นเหตุให้ตัวเลข NPL ปรับเพ่ิมขึ้น   

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่ำ จ ำนวนของลูกค้ำที่ขอปรับโครงสร้ำงหนี้ขึ้นอยู่กับควำมเข้ำใจใน
มำตรกำรที่ออกมำ ยกตัวอย่ำงเช่น สัดส่วนของลูกค้ำที่ขอปรับโครงสร้ำงหนี้ที่อยู่อำศัยอยู่ที่ร้อยละ 20 แต่หลังจำกทรำบเงื่อนไขที่
ชัดเจนในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้แล้ว จ ำนวนลูกค้ำที่ต้องกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่อยู่อำศัยลดลงเหลือเพียงร้อยละ 10 ส ำหรับลูกค้ำ
สินเชื่อรถจักรยำนยนต์ มี NPL เพ่ิมขึ้นน้อยที่สุด ที่ร้อยละ 5 เนื่องจำกลูกค้ำกลุ่มนี้มีควำมสำมำรถที่จะช ำระหนี้ได้ดีกว่ำ และ
หลังจำกทรำบเงื่อนไขที่ชัดเจนแล้ว จ ำนวนลูกค้ำที่ขอปรับโครงสร้ำงหนี้สินเชื่อรถจักรยำนยนต์ลดลงเหลือไม่ถึงร้อยละ 2 ส ำหรับ
สินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) มีลูกค้ำขอปรับโครงสร้ำงหนี้อยู่ที่ไม่ถึงร้อยละ 10 แต่จ ำนวนลูกค้ำที่ขอปรับ
โครงสร้ำงหนี้ทั้งระบบอำจจะมีมำกกว่ำควำมเป็นจริง เนื่องจำกควำมเข้ำใจในมำตรกำรที่คลำดเคลื่อน และตัวเลขที่ถูกต้องจะ
สะท้อนออกมำในไตรมำส 3  

ส ำหรับกำรตั้งส ำรองในอนำคต ขณะนี้ยังไม่สำมำรถแจ้งตัวเลขของกำรตั้งส ำรองของ NPL ได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมี
คณะกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ (Credit Committee) ที่มีกำรประชุมทุกสัปดำห์เพ่ือติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด และหลังจำกที่
มำตรกำรช่วยเหลือสิ้นสุดลง บริษัทจะสำมำรถคำดกำรณ์ NPL ได้จำกกำรติดตำมควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมมำตรกำร
ช่วยเหลือในระยะเวลำ 6 เดือนนี้ นอกจำกนี้ บริษัทได้เตรียมมำตรกำรรองรับหำกเกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ใน
ระลอกที่ 2 และได้คำดกำรณ์ว่ำลูกค้ำจ ำนวนร้อยละ 90 อำจจะประสงค์ขอขยำยมำตรกำรช่วยเหลือรอบที่ 2 โดยเฉพำะลูกค้ำที่มี
ประวัติกำรช ำระดี บริษัทจะตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้และเสนอควำมช่วยเหลือต่อไป อีกทั้งยังเป็นกำรลดควำมเสี่ยง
ของบริษัทด้วย 

ดร. เฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถำมดังนี้ 
1. แนวทำงกำรให้สินเชื่อภำยหลังสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 จะเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร 
2. กลยุทธท์ำงกำรตลำดของ “สมหวังเงินสั่งได้” จะเป็นอย่ำงไร ในภำวะที่มีจ ำนวนผู้ว่ำงงำนสูง 
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ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ ควำมต้องกำรสินเชื่อใหม่จะลดลงตำมสถำนกำรณ์ ผู้บริโภค
อำจไม่ได้มีกำรลงทุนมำกนัก รวมถึงสินเชื่อเพ่ืออุปโภคบริโภคจะลดลง ยกตัวอย่ำงเช่น กำรลดลงของยอดขำยในธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์และอุตสำหกรรมยำนยนต์ รวมถึงยอดกำรผลิตของโรงงงำนด้วย ซึ่งบริษัทมองว่ำเป็นข้อดี เน่ืองจำกเป็นกำรลด
ภำระหนี้ใหม่ที่อำจเกิดขึ้น ส่วนธุรกิจ “สมหวัง เงินสั่งได้” ซึ่งให้บริกำรสินเชื่อจ ำนวนทะเบียนแก่ผู้บริโภครำยย่อยที่ต้องกำรวงเงิน
เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจนั้น ตลำดกลุ่มนี้เป็นตลำดที่ใหญ่มำก ในช่วงหลำยเดือนที่ผ่ำนมำ บริษัทพยำยำมเข้ำสู่ตลำดนี้ 
แต่ด้วยสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ท ำให้บริษัทต้องชะลอแผนกำรดังกล่ำวออกไปก่อน อำจต้องรอประเมินสถำนกำรณ์ในอีก 1 ไตรมำส 
ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่ำธุรกิจนีม้ีโอกำสเติบโตในช่วง 6-12 เดือนข้ำงหน้ำ และบริษัทจะด ำเนินกลยุทธอ์ย่ำงระมัดระวัง 

นำยนพสิทธิ์ พงษ์ศักด์ิ ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึงเหตุผลในกำรออกตรำสำรด้อยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 
ครั้งที่ 1/2563 ครบก ำหนดไถ่ถอน ปี 2573 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงว่ำ บริษัทมีกำรออกตรำสำรด้อยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2  
มำโดยตลอด แต่ไม่ได้เพ่ิมจ ำนวน และเป็นกำรเพ่ิมให้ Capital Ratio ให้แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันถือว่ำเป็นภำวะที่ดี เน่ืองจำก
อัตรำดอกเบี้ยต่ ำ บริษัทจึงไถ่ถอนตรำสำรด้อยสิทธิที่ออกไปก่อนหน้ำคืน เพรำะหลังจำกครบ 5 ปีแล้ว บริษัทมีสิทธิที่จะไถ่ถอน
ตรำสำรคืนได้ และสำมำรถเสนอขำยรุ่นใหม่แทนได้ ส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยต่ ำลง ถือเป็นโอกำสในกำรลดต้นทุนในกำรกู้ยืมเงิน 
โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงในแง่นโยบำยหรือมีจุดประสงค์อื่น ตรำสำรที่บริษัทเสนอขำยในเดือนพฤษภำคม 2563 เป็นตรำสำรด้อยสิทธิ 
อำย ุ10 ปี ดอกเบี้ยจ่ำยประมำณร้อยละ 3.15 และให้อันดับควำมน่ำเชื่อถือโดยสถำบันจัดอันดับเครดิต  

นำยฐประเสริฐ ไพโรจน์ภมร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมถึงลูกค้ำของธนำคำรทิสโก้ที่เป็นธุรกิจ SME คิดเป็นร้อยละเท่ำใด
ของลูกค้ำทั้งหมด และในแต่ละปี เป็น NPL จ ำนวนเท่ำใด 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำลูกค้ำที่เป็นธุรกิจ SME มีสัดส่วนประมำณร้อยละ 4-5 ซึ่งเป็น
สัดส่วนค่อนข้ำงน้อยเมื่อเทียบกับพอร์ทของลูกค้ำทั้งหมด และมีสัดส่วนของผู้ที่ขอเข้ำร่วมมำตรกำรช่วยเหลือไม่ถึงร้อยละ 10  
ซึ่งมีลูกค้ำเกินกว่ำก่ึงหนึ่งของลูกค้ำทั้งหมดที่เลือกมำตรกำรกำรจ่ำยดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ดี หำกสถำนกำรณ์ในอีก 6 เดือนข้ำงหน้ำ
ยังไม่คลี่คลำย บริษัทจะพิจำรณำขยำยควำมช่วยเหลือโดยพิจำรณำจำกประวัติและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกค้ำ 
ลักษณะและควำมเป็นไปได้ของธุรกิจ ซึ่งเป็นนโยบำยที่บริษัทถือปฏิบัติมำตั้งแต่สมัยวิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในป ีพ.ศ. 2540  

นำงสำวมำลี กิจเวคิน ผู้ถือหุ้น ขอสอบถำมดังนี้ 
1. บล. ทิสโก้ จ ำหน่ำยหุ้นกู้อนุพันธ์ที่คุ้มครองเงินต้นทั้งจ ำนวนหรือไม่ และผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะอย่ำงไร น่ำลงทุน

หรือไม่ 
2. คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) เป็นกำรลงทุนที่มีก ำไรมำกใช่หรือไม่ และทำง บล.ทิสโก้ จะแนะน ำให้แก่     

ผู้ลงทุนหรือเปล่ำ โดยใช้ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ตัดสินใจลงทุนให้ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ขอให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด เป็นผู้ชี้แจง  

ข้อสอบถำมของผู้ถือหุ้น ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ บล .ทิสโก้ จะไม่มี 
กำรจ ำหน่ำย 2 ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว ทั้งหุ้นกู้อนุพันธ์และกำรลงทุนใน Cryptocurrency เน่ืองจำกกำรลงทุนใน Cryptocurrency หรือ
ที่เรำเรียกกันว่ำ “สกุลเงินดิจิตอล” นั้นมีควำมเสี่ยงสูง 

ดร. เฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น กล่ำวถึงกำรชี้แจงเรื่อง NPL จำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้มีควำมชัดเจน
และระมัดระวังดี จำกนั้น สอบถำมว่ำ หำกบริษัทใช้ระยะเวลำ 6 เดือนในกำรพิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือ (Credibility) ของลูกค้ำ  
จะท ำให้เกิด NPL หรือไม่ เพรำะกำรก ำหนดเกณฑ์ NPL มีหลำยระดับ ขึ้นอยู่กับสถำบันกำรเงิน ตั้งแต่ระยะ 3 เดือน 6 เดือน 9 
เดือน และ 12 เดือน และตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบัน บริษัทยังจะก ำหนดเกณฑ์ NPL ตำมมำตรฐำนอยู่หรือไม่ เนื่องจำกเห็นว่ำ 
จะท ำให้มีผลต่อข้อมูลเครดิตของลูกค้ำและอำจส่งผลต่อเนื่องไปยังเครดิตอื่นๆ ของลูกค้ำได้ จึงอยำกทรำบว่ำบริษัทมีแผนหรือ 
แนวปฏิบัติต่อเรื่องนี้อย่ำงไร  

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ กำรน ำส่งข้อมูลเครดิตเก่ียวกับ NPL ของลูกค้ำให้กับบริษัท 
ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จ ำกัด (National Credit Bureau: NCB) จะเป็นไปตำมกฎเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด           
ซึ่งแตกต่ำงจำกเกณฑ์ภำยในของบริษัทเองที่เข้มงวดมำกกว่ำทั้งระยะเวลำในกำรพิจำรณำเพ่ือปรับสถำนะให้เป็นปกติ กล่ำวคือ 
ตำมมำตรกำรของธนำคำรแห่งประเทศไทยได้อนุโลมให้สำมำรถปรับสถำนะจำกระยะที่ 2 (Stage 2: Under-performing) มำเป็น
ระยะที่ 1 (Stage 1: Performing) ได้ทันที และใช้เวลำ 3 เดือนเพ่ือปรับสถำนะจำกระยะที่ 3 (Stage 3: Non-performing) มำเป็น
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ระยะที่ 1 (Stage 1: Performing) ในขณะที่บริษัทใช้เกณฑ์ภำยในที่เข้มงวดกว่ำ โดยใช้เวลำ 12 เดือนถึงจะสำมำรถปรับสถำนะ
จำก NPL เป็นระยะที่ 1 (Stage 1: Performing) ได้เพ่ือให้สัดส่วน NPL และกำรตั้งเงินส ำรองมีควำมแปรปรวนน้อยที่สุดและ
ใกล้เคียงควำมเป็นจริงมำกที่สุด  

ประธำนกล่ำวเสริมว่ำ กำรปฏิบัติเช่นนี้สอดคล้องกับนโยบำยแบบอนุรักษ์นิยมของบริษัท แต่จะไม่ท ำให้เกิดผลกระทบ
ต่อข้อมูลเครดิตของลูกค้ำ  

ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึงกำรบันทึกบัญชี ในกรณีที่ลูกค้ำพักช ำระต้นเป็นระยะเวลำ 3 เดือน แต่ยังคงช ำระดอกเบี้ยอยู่     
ทำงบริษัทใช้หลักกำรบันทึกบัญชีแบบใด เพ่ือจะได้ทรำบสถำนะของลูกค้ำที่ยังมีปัญหำอยู่ 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ กรณทีี่ลูกค้ำช ำระเฉพำะดอกเบี้ยตำมเงื่อนไขพักช ำระเงินต้น 
บริษัทจะไม่นับเป็นกำรค้ำงช ำระ แต่หำกเป็น NPL อยู่แล้วก็ต้องใช้เวลำในกำรแก้ไขต่อไป แต่ในควำมเป็นจริงกำรนับ NPL          
จะเกิดขึ้นเมื่อมีกำรผิดนัดช ำระตั้งแต่ 4 งวดขึ้นไป ฉะนั้น หำกลูกค้ำรับเงื่อนไขและมีประวัติกำรช ำระที่ดีตรงตำมก ำหนดก็จะไม่
เป็น NPL อีกทั้งยังสำมำรถเพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือของลูกค้ำได้อีกด้วย และเมื่อครบระยะเวลำตำมแผน บริษัทจะเชิญลูกค้ำที่ปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขและมีประวัติช ำระที่ดีกลับมำเจรจำกันอีกครั้งว่ำจะช ำระตำมแผนเดิมที่ช ำระเงินต้นด้วย หรือแผนอื่นๆ เพ่ือให้ลูกค้ำ
และบริษัทสำมำรถผ่ำนวิกฤตนี้ไปได้ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว ประธำนได้จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทจะรวบรวมและ
บันทึกค ำถำมและค ำตอบที่ได้รับจำกที่ประชุมทั้งหมดไว้ในเอกสำรแนบท้ำยของรำยงำนกำรประชุม 

เลขำนุกำรบริษัทแจ้งว่ำบริษัทจะเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 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 16.30 น.   
 
 

- ปลิว มังกรกนก - 
(นำยปลิว มังกรกนก) 

ประธำนคณะกรรมกำรและ 
ประธำนที่ประชุม 

 
 

- ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ - 
(นำยไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์) 

เลขำนุกำรบริษัท 
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เอกสารแนบท้าย 
สรุปค าถามและค าตอบจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

ระเบียบวาระที่ 2    พิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี 2562 ดังปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 

ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
ค าถามในที่ประชุม 

1 ดร. เฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น ขอสอบถำมดังนี้ 
- ควำมสำมำรถในกำรรองรับสถำนกำรณ์ที่ลูกค้ำ

อำจไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้ตำมปกติ หลังจำก
สิ้นสุดกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ตำมมำตรกำรให้
ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ของสถำบันกำรเงิน  

- บริษัทได้ประเมินและจัดท ำแผนบริหำรจัดกำร
ระดับเงินกองทุนในระยะ 1-3 ปีข้ำงหน้ำ  
ตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส  
COVID-19 หรือไม่ อย่ำงไร 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 มี
ควำมรุนแรงส่งผลกระทบต่อภำคธุรกิจสถำบันกำรเงิน          
กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม และกลุ่มธุรกิจจัดกำรกองทุนทั้งหมด และ
ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ว่ำเหตุกำรณ์จะสิ้นสุดเมื่อใด อย่ำงไรก็
ตำม หน่วยงำนทำงกำรและสถำบันกำรเงินได้ร่วมมือกัน
ประคับประคองสถำนกำรณ์ให้คลี่คลำยในทำงที่ดี ส ำหรับกำร
ปรับโครงสร้ำงหนี้ตำมมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยที่ได้รับ
ผลกระทบจำก COVID-19 ในระยะที่ 2 กลุ่มทิสโก้ได้ประเมิน
เหตุกำรณ์ตั้งแต่ระยะที่ 1 แล้วว่ำจะต้องช่วยเหลือลูกค้ำในช่วง
ระยะเวลำหนึ่ง แต่จะนำนเท่ำใดนั้นขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์และ
สภำวะเศรษฐกิจโลก มิใช่ขึ้นอยู่กับสถำบันกำรเงินไทยเท่ำนั้น 
ส ำหรับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (Non-performing Loan: NPL) 
ซึ่งจะมีกำรปรับตัวเพ่ิมขึ้นนั้น กลุ่มทิสโก้จะได้ติดตำมและ
ประเมินผลกระทบอย่ำงใกล้ชิด 

กลุ่มทิสโก้มีแนวทำงช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ดังกล่ำว ในช่วง 3 เดือนที่ผ่ำนมำพบว่ำ ประมำณ
ร้อยละ 90 ของลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้ำงหนี้ สำมำรถช ำระหนี้ได้
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด และมีสัญญำณที่ดีจำกจ ำนวนลูกหนี้ที่
ขอปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ำ
ลูกหนี้ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบได้เข้ำสู่กระบวนกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี้แล้ว 

ในสถำนกำรณ์ปกติ กลุ่มทิสโก้ได้จัดให้มีกำรทดสอบภำวะ
วิกฤต (Stress Test) ทุกไตรมำสตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ก ำหนด อีกทั้งยังจัดท ำแผนธุรกิจในระยะ 3 ปี ซึ่งทบทวนทุกไตร
มำส และหำกประเมินสถำนกำรณ์ในกรณีเลวร้ำยที่สุดที่เกิดขึ้น
ได้ (Worst Case Scenario) กลุ่มทิสโก้ก็ยังคงมีฐำนะกำรเงิน
และมีเงินกองทุนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ถึงแม้ NPL และกำรกัน
เงินส ำรองจะเพ่ิมขึ้นก็ตำม ทั้งนี้อยู่บนสมมติฐำนในระยะเร่ิมต้น 
เนื่องจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ยังไม่สะท้อน NPL ที่แท้จริงอีก
ทั้งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรช่วยเหลือ
ลูกหนี้รำยย่อยที่ได้รับผลกระทบจำก COVID-19 เพ่ือชะลอกำร
เกิด NPL และช่วยเหลือให้ลูกหนี้สำมำรถผ่ำนสถำนกำรณ์นี้ไป
ได้  
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ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
ธนำคำรแห่งประเทศไทยและสถำบันกำรเงินไทยได้บริหำร

จัดกำรแบบระมัดระวังมำโดยตลอด ท ำให้ปัจจุบันสถำบันกำรเงิน
ไทยมีควำมแข็งแกร่งสูง มีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสี่ยง (Capital Ratio) ทั้งระบบตำมมำตรฐำนสำกลอยู่ที่ร้อยละ18 
ซึ่งสูงกว่ำอัตรำส่วนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดไว้ ในขณะ
ที่สถำบันกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำและยุโรปอยูท่ี่ร้อยละ 11 
ซึ่งควรมีอัตรำเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่สูงกว่ำสถำบัน
กำรเงินไทย เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกเศรษฐกิจโลก อย่ำงไรก็
ตำม แม้ตัวเลข NPL และกำรกันเงินส ำรองจะปรับตัวเพ่ิมขึ้น และ
สง่ผลเชิงลบต่อก ำไรสุทธิ แต่ระบบสถำบันกำรเงินไทยยังคงมี
ควำมแข็งแกร่ง 

ส่วนเศรษฐกิจไทย ภำครัฐได้สนับสนุนอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวภำยในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญที่ช่วยส่งเสริม
เศรษฐกิจไทย รวมถึงดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทยยังคง
เกินดุลอยู่ แม้ค่ำเงินบำทจะยังคงแข็งค่ำก็ตำม 

กรณีที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล เป็นผลมำจำกโครงสร้ำงกำร
ส่งออกของประเทศไทย เมื่อมีกำรส่งออกน้อย กำรน ำเข้ำสินค้ำจึง
น้อยลงไปด้วย 

 
ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย        

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
ค าถามในที่ประชุม 

1 นำยบำซัน กูมำร์ ดูกำร์ ได้สอบถำมว่ำบริษัท
สำมำรถเพ่ิมสัดส่วนกำรกู้ยืมระหว่ำงธนำคำร 
(Interbank) ให้มำกขึ้นได้หรือไม่ 

 
 

ปัจจุบันอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย (R/P Rate) อยู่ที่ร้อยละ 0.5 
ท ำให้กำรกู้ยืมระหว่ำงธนำคำรมีต้นทุนต่ ำที่สุด แต่หำกค ำนึงถึง
ควำมมั่นคงแล้วเห็นว่ำกำรรับเป็นเงินฝำกจะมีควำมมั่นคง
มำกกว่ำ แม้ว่ำต้นทุนจะสูงกว่ำก็ตำม ที่ผ่ำนมำบริษัทเป็นผู้ให้
กู้ยืมเงินสุทธิ (Net Lender) ในตลำดกำรกู้ยืมระหว่ำงธนำคำรมำ
โดยตลอด เนื่องจำกเห็นว่ำมีควำมผันผวนในตลำดสูงเกินไป 

2 นำยวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมถึง
สภำพคล่องทำงกำรเงิน (Liquidity) ในระบบกำร
ธนำคำรปัจจุบันเป็นอย่ำงไร 

สภำพคล่องทำงกำรเงินในระบบกำรธนำคำรของประเทศไทย
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นตลอดระยะเวลำกว่ำ 10 ปทีี่ผ่ำนมำ บริษัทได้
ติดตำมสภำพคล่องส่วนเกิน (Excess Liquidity) ในระบบอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับประมำณ 3 ล้ำนล้ำนบำท ซึ่งเห็น
ว่ำระบบธนำคำรปัจจุบันมีสภำพคล่องส่วนเกินในปริมำณที่สูง
เพียงพอ 

3 นำงสำวลัดดำ ฐิติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจำก
สมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำอัตรำส่วน
ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนต่อรำยได้รวม (Cost to 
Income ratio) ที่สูงกว่ำปีก่อนถึงร้อยละ 4 นั้น 
บริษัทคำดว่ำปีนี้จะลดลงได้หรือไม่ และบริษัทมี
แผนแก้ไขอย่ำงไร 

ระดับของ Cost to Income Ratio ต้องอำศัยหลำยปัจจัย
พิจำรณำประกอบกัน ซึ่งทำงคณะกรรมกำรได้ก ำหนดเป้ำหมำย
และดัชนีชี้วัดผลงำน (Key Performance Indicator: KPI) ที่ชัดเจน
ในเรื่องนี้ให้กับผู้บริหำรและพนักงำน  

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้ก ำหนดกรอบ
กำรบริหำรและ KPI ที่ชัดเจนในแต่ละปี และที่ผ่ำนมำบริษัท
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ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
พยำยำมปรับเปลี่ยนต้นทุนกำรบริหำรเป็นต้นทุนแปรผันเพ่ือให้ผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยได้รับผลตอบแทนที่ดี   

 
ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี  2562 และการงดจ่ายปันผล และ

รับทราบการจ่ายปันผล 

ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
ค าถามในที่ประชุม 

1 1) นำยวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ควำมชัดเจน 
ผลกระทบ และเหตุผล ในกำรออกนโยบำยกลำง
ให้งดจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลและงดซื้อหุ้นคืนของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งควำมเห็นส่วนตัว
มองว่ำเรื่องดังกล่ำวควรขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่
ละสถำบันกำรเงิน และสอบถำมว่ำนโยบำยกลำง
ดังกล่ำวรวมถึงกำรจ่ำยปันผลประจ ำปีด้วย
หรือไม่ 

2) นำงสำวลัดดำ ฐิติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ
จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถำม
เก่ียวกับนโยบำยกลำงให้ งดจ่ำยปันผลระหว่ำง
กำลของธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำ ส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงไร และ
บริษัทคำดว่ำจะสำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้อีก
หรือไม่ 

3) นำยสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่ำวชื่นชม
บริษัทที่จ่ำยปันผลในอัตรำที่สูงอย่ำงต่อเนื่อง 
และขอทรำบมุมมองของบริษัทในกรณีที่อำจเกิด
ผลกระทบด้ำนลบต่อบริษัทค่อนข้ำงมำก บริษัท
สำมำรถคำดกำรณ์และยังคงจ่ำยปันผลประจ ำปี
ได้เช่นเดิมหรือไม่ 

4) นำยวีระศักด์ิ สหชัยเสรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมถึง
ควำมเป็นไปได้และอัตรำกำรจ่ำยปันผลในปี
ถัดไป 

5) นำยกรกช เจษฎำอำรักษ์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถำม
ว่ำในปีหน้ำจะจ่ำยปันผลเหมือนเดิมหรือไม่ 

6) ดร. เฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมถึง
นโยบำยกำรจ่ำยปันผลในปีถัดไปเป็นเช่นไร และ
บริษัทมีแนวควำมคิดจะซื้อหุ้นคืนเพ่ือรักษำ
ระดับเงินกองทุนหรือไม่ อย่ำงไร 

กำรที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยออกนโยบำยกลำง  ให้งดจ่ำย
ปันผลระหว่ำงกำลและงดซื้อหุ้นคืนนั้น คำดว่ำเป็นนโยบำยเชิง
ป้องกันที่ต้องกำรให้สถำบันกำรเงินในประเทศไทยชะลอและใช้
ควำมระมัดระวังในกำรพิจำรณำจ่ำยปันผลระหว่ำงกำล เนื่องด้วย 
NPL และผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส 
COVID-19 ยังไม่มีควำมชัดเจน อีกทั้งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้
ก ำหนดให้สถำบันกำรเงินต้องจัดท ำ Stress Test เพ่ือประเมิน
เสถียรภำพของสถำบันกำรเงินในประเทศไทยในระยะเวลำ 2-3 ปี
ข้ำงหน้ำ ก่อนที่จะพิจำรณำจ่ำยปันผล และกำรซื้อหุ้นคืนก็ถือเป็น
กำรจ่ำยปันผลประเภทหนึ่ง จึงถูกรวมไว้ด้วย ประกอบกับธนำคำร
กลำงในยุโรปหลำยแห่งได้มีกำรออกนโยบำยเก่ียวกับเรื่องนี้ไป
ก่อนหน้ำนี้แล้ว ดังนั้น ทำงธนำคำรแห่งประเทศไทยจึงน่ำจะ
พิจำรณำปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน  

สถำบันกำรเงินของไทยทั้งระบบมี Capital Ratio อยู่ที่ร้อยละ 
18 เทียบกับธนำคำรในอเมริกำและยุโรปซึ่งมี Capital Ratio อยู่ที่
ระดับต่ ำกว่ำเพียงร้อยละ 11-12 จะเห็นได้ว่ำระบบสถำบันกำรเงิน
ไทยมีเสถียรภำพที่แข็งแกร่ง จึงคำดว่ำธนำคำรแห่งประเทศไทย
เพียงต้องกำรให้สถำบันกำรเงินใช้ควำมระมัดระวังเท่ำนั้น หำก
สถำนกำรณ์คลี่คลำยลงเชื่อว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรตำมปกติได้ 
แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทยในอนำคต 
ส่วนมุมมองที่บริษัทคำดกำรณ์ในอีก 6 เดือนข้ำงหน้ำเห็นว่ำ
ประเทศไทยสำมำรถบริหำรจัดกำรได้ และโดยเฉลี่ยแล้วสถำบัน
กำรเงินไทยมีควำมมั่นคงกว่ำประเทศอื่น ดังนั้น ผลกระทบก็
อำจจะน้อยกว่ำ กล่ำวโดยสรุปคือระบบสถำบันกำรเงินไทยยังมี
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยปันผล โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบกำรและ
นโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย ส ำหรับกรณีของบริษัทเอง 
ก็คงต้องประเมินจำกปัจจัยข้ำงต้นเช่นกัน  

นโยบำยกลำงที่ทำงธนำคำรแห่งประเทศไทยออกมำนั้นถือ
เป็นนโยบำยเชิงป้องกันให้กับสถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม  
ท่ำนผู้ถือหุ้นคงให้ควำมสนใจต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท เช่น 
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตำมที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กลุ่มทิสโก้ได้ชี้แจงไปก่อนหน้ำ แต่ด้วยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ย่อมส่งผลให้ก ำไรของ
ธนำคำรลดลงจำกกำรกันเงินส ำรองที่เพ่ิมขึ้นตำมกำรเพ่ิมของ 
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ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
NPL อันเนื่องมำจำกนโยบำยของภำครัฐที่ต้องกำรให้สถำบัน
กำรเงินช่วยเหลือผู้ประกอบกำร ซึ่งบริษัทเห็นด้วยกับนโยบำย
ดังกล่ำว เพียงแต่สถำบันกำรเงินต้องค ำนึงถึงควำมสำมำรถของ
ตนด้วย เนื่องจำกสถำบันกำรเงินมีรำยได้ดอกเบี้ยเป็นหลัก กำร
พักช ำระหนี้เป็นระยะเวลำนำน 6 เดือน ถึง 1 ปี อำจจะท ำให้ระบบ
สถำบันกำรเงินเสียหำยได้ 

หำกอ้ำงอิงจำกผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross 
Domestic Product: GDP) ของทั่วโลกที่ลดลง ก็คำดว่ำก ำไรของ
บริษัทน่ำจะมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน และอำจสง่ผลให้เงินปันผล
ลดลงตำมไปด้วย ส ำหรับนโยบำยกลำงให้งดจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลนั้น ธนำคำรแห่งประเทศไทยต้องกำรให้สถำบัน
กำรเงินทุกแห่งใช้ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจำกผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ยังอยู่
ระยะแรก ส่วนกำรจ่ำยปันผลประจ ำปีนั้น หำกสถำบันกำรเงินมี
ก ำไรมีสถำนะทำงกำรเงินที่ดี และควบคุม NPL ได้ ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยคงไม่ด ำเนินกำรในสิ่งที่จะท ำให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ผลกระทบ อย่ำงไรก็ตำม เรื่องดังกล่ำวเป็นสิ่งที่บริษัทคำดกำรณ์
เท่ำนั้น 

ส่วนกำรซื้อหุ้นคืนเกิดจำกในช่วงที่ผ่ำนมำสถำบันกำรเงิน 
บำงแห่งเห็นว่ำเงินกองทุนของตนอยู่ในระดับที่สูงเกินควำมจ ำเป็น 
หรืออำจเห็นว่ำรำคำหุ้นในตลำดหลักทรัพย์มีมูลค่ำลดลงจนอยู่ใน
ระดับที่ต่ ำกว่ำมูลค่ำทำงบัญชี ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีแนวควำมคิดที่
จะซื้อหุ้นคืน และเห็นด้วยกับนโยบำยกลำงให้สถำบันกำรเงิน 
งดซื้อหุ้นคืนซึ่งส่งผลให้ระดับเงินกองทุนของสถำบันกำรเงินลดลง 

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนบริหำรเพ่ือดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำง
เท่ำเทียมกัน นอกจำกนี้ บริษัทได้เน้นย้ ำกับทำงผู้บริหำรให้สร้ำง
ผลตอบแทนสูงสุดและด ำเนินกิจกำรอย่ำงระมัดระวังอยู่บนเงื่อนไข
ของสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
ค าถามในที่ประชุม 

1 ดร. เฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึงกำร
พิจำรณำปรับค่ำตอบแทนกรรมกำรให้สอดคล้องกับ
สภำวะเศรษฐกิจที่ตกต่ ำทั่วประเทศ กอปรกับ 
ผลประกอบกำรของกลุ่มทิสโก้ที่มีแนวโน้มลดลง 

 

ก ำไรจำกผลประกอบกำรของบริษัทจะถูกจัดสรรเป็นเงิน 
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและเงินพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงำน อีกทั้ง
บริษัทไม่มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินพิเศษที่แปรผัน  
ตำมผลประกอบกำรให้แก่กรรมกำร ดังนั้น ค่ำตอบแทนกรรมกำร
จึงประกอบด้วยค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบี้ยประชุมเท่ำนั้นซึ่ง
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำควรเสนอค่ำตอบแทน
กรรมกำรในอัตรำเดิม ถึงแม้ผลประกอบกำรในปีที่ผ่ำนมำของ
บริษัทจะดีก็ตำม เน่ืองจำกกรรมกำรยังคงมีหน้ำที่และ 
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ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
ควำมรับผิดชอบเช่นเดิม หรืออำจมำกขึ้นจำกสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบัน อย่ำงไรก็ดี หำกผลประกอบกำรในปีนี้ปรับตัวลดลงมำก 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพร้อมที่จะ
ทบทวนค่ำตอบแทนกรรมกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 8  ปรึกษากิจการอื่นๆ  

ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
ค าถามในที่ประชุม 

1 1) นำยภักดี ช่ำงวิชชุกำร ผู้รับมอบฉันทะ  
มีข้อซักถำมดังนี้ 
- ในปัจจุบัน บริษัทมีพอร์ทกำรให้สินเชื่อ

ทั้งหมดก่ีกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีปริมำณสินเชื่อ
เท่ำใด คิดเป็นสัดส่วนเท่ำใด  

- ตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ของ
สถำบันกำรเงินของธนำคำรแห่งประเทศ
ไทยที่ให้ลูกหนี้สำมำรถพักช ำระหนี้เป็น
ระยะเวลำ 3-6 เดือนนั้น ลูกค้ำของบริษัทที่
ขอเข้ำร่วมโครงกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำวมี
ก่ีรำย คิดเป็นมูลค่ำสินเชื่อเท่ำใด และ 
คิดเป็นสัดส่วนเท่ำใดของพอร์ทสินเชื่อ
ทั้งหมด และเมื่อครบก ำหนดตำมมำตรกำร
แล้ว ลูกค้ำจะเป็น NPL หรือไม่ 

- ในอนำคตจะมีกำรกันเงินส ำรองเพ่ิมขึ้นจำก
ปัจจุบันหรือไม่ 

2) ดร. เฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมถึง
แนวทำงกำรรวมบัญชีให้เป็นบัญชีสินเชื่อบัญชี
เดียว และมำตรกำรช่วยเหลือจะขยำยเวลำช ำระ
หนี้นำนเท่ำใด และมีกำรลดดอกเบี้ยหรือไม่ 

3) นำยวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถำม
ดังนี้ 
- บริษัทมีนโยบำยช่วยเหลือลูกหนี้ในสภำวะ

วิกฤตนี้อย่ำงไร 
- กำรขยำยระยะเวลำกำรพักช ำระหนี้เป็นเวลำ 

3-6 เดือนนั้น จะมีกำรตั้งเงินส ำรองหนี้สูญ
เมื่อใด และอย่ำงไร 

4) นำงสิริลักษณ์ โกศลสมบัติ ขอทรำบถึงควำม
พร้อมในกำรรับมือ หำกเกิดกำรแพร่ระบำดของ
ไวรัส COVID-19 ในระลอกที่ 2 

 

นโยบำยช่วยเหลือลูกค้ำของสถำบันกำรเงินภำยใต้มำตรกำร
ให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ของสถำบันกำรเงินของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย จะมีควำมแตกต่ำงกัน ทั้งเงื่อนไขและระยะเวลำ 
ส ำหรับบริษัทเอง คณะผู้บริหำรได้อภิปรำยกันอย่ำงถี่ถ้วนจนได้
ข้อสรุปว่ำ บริษัทจะใชม้ำตรกำรช่วยเหลือ โดยให้ลูกค้ำพักช ำระ
เงินต้น ช ำระเฉพำะดอกเบี้ยเป็นระยะเวลำ 6 เดือน ด้วยเหตุผล
ที่ว่ำหำกให้ลูกค้ำพักช ำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในขณะที่
สถำนกำรณ์ยังไม่คลี่คลำย บริษัทจะไม่มีข้อมูลประวัติกำร 
ช ำระหนี้หรือควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกค้ำเพ่ือน ำมำ
พิจำรณำกำรหำแนวทำงช่วยเหลือลูกค้ำในระยะต่อไป อีกทั้ง 
กำรพักช ำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย จะท ำให้ประเมินสถำนกำรณ์
และคำดกำรณ์ NPL ได้ยำกมำก ดังนั้น บริษัทจึงอยำกให้ 
ควำมมั่นใจกับลูกค้ำว่ำ หำกลูกค้ำเลือกจ่ำยดอกเบี้ยและมีประวัติ
กำรช ำระที่ดี บริษัทจะเห็นควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกค้ำ 
ซึ่งจะใช้ประกอบกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือตำมมำตรกำร
ถัดไปของธนำคำรแห่งประเทศไทย กล่ำวคือ ในกรณีที่ลูกค้ำ 
ไม่สำมำรถช ำระดอกเบี้ย ตัวเลข NPL ตำมแผนกำรช ำระบัญชี
แบบใหม่จะเพ่ิมขึ้น แต่ในกรณีที่ลูกค้ำสำมำรถช ำระได้ตำมแผน 
คุณภำพลูกหนี้จะดีขึ้นในระยะเวลำ 3 เดือน จำกระยะที่ 2 (Stage 
2: Under-performing) มำเป็นระยะที่ 1 (Stage 1: Performing) 
โดยในกลุ่ม NPL ต้องรอให้ครบ 12 เดือนเพ่ือปรับสถำนะจำก
ระยะที่ 3 (Stage 3: Non-performing) มำเป็นระยะที่ 1 (Stage 1: 
Performing) ตำมมำตรฐำนบัญชี เพรำะฉะนั้นกำรกันเงินส ำรอง
ของแต่ละสถำบันกำรเงินจะแตกต่ำงกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับแนวทำง 
กำรช่วยเหลือลูกค้ำของแต่ละแห่ง 

นอกจำกนี ้ลูกค้ำที่แสดงควำมประสงค์เข้ำร่วมมำตรกำร
ช่วยเหลือ มีจ ำนวนมำกในระยะแรก เนื่องจำกลูกค้ำบำงรำยมี
ควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนเก่ียวกับมำตรกำรดังกล่ำว รวมถึงลูกค้ำ
แต่ละรำยมีจุดประสงค์ที่แตกต่ำงกัน เช่น ควำมต้องกำรรักษำ 
เงินสดไว้เพ่ือรองรับสถำนกำรณ์ที่ไม่แน่นอน ตลอดจนลูกค้ำ 
ส่วนใหญ่ที่ขอเข้ำร่วมมำตรกำรต่ำงเป็นลูกค้ำที่มีประวัติกำรช ำระ
หนี้ที่ดีมำโดยตลอด แต่หลังจำกที่มีกำรสื่อสำรเงื่อนไขที่ชัดเจน 
ปรำกฏว่ำมีลูกค้ำจ ำนวนหนึ่งที่มีควำมสำมำรถเพียงพอที่จะ 
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ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
ช ำระหนี้ขอกลับมำช ำระหนี้ตำมปกติ ท ำให้สัดส่วนลูกค้ำที่ขอเข้ำ
ร่วมมำตรกำรช่วยเหลือต่อจ ำนวนลูกค้ำที่แสดงควำมประสงค์
ทั้งหมดลดลงอย่ำงมำก ซึ่งคำดว่ำเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ดังนั้น เมื่อ
มำตรกำรดังกล่ำวสิ้นสุดลง ภำพรวมของบริษัทจะมีควำมชัดเจน
ยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้จัดเตรียมมำตรกำรเพ่ือลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับลูกค้ำบำงรำยที่ยังไม่สำมำรถกลับมำช ำระหนี้ได้
ตำมปกติไว้แล้ว 

ในช่วงที่บริษัทออกมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้ในระยะแรกนั้น 
ลูกค้ำบำงรำยเข้ำใจคลำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริงว่ำเป็นกำรยก
หนี้ให้ ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้วเป็นเพียงกำรพักช ำระเงินต้นเป็น
เวลำ 3-6 เดือน หมำยควำมว่ำภำระของลูกหนี้ยังคงอยู่เหมือนเดิม 
เนื่องจำกเงินต้นไม่ได้ลดลงในช่วงพักช ำระหนี้ นอกจำกนี้ ยังมี
ลูกค้ำบำงประเภทที่ยังมีควำมสำมำรถเพียงพอที่จะช ำระหนี้แต่
ต้องกำรรักษำเงินสดไว้กับตน ส่งผลให้ในช่วงแรกมีลูกค้ำเข้ำแจ้ง
ควำมประสงค์ในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้เป็นจ ำนวนมำกจน
ด ำเนินกำรไม่ทันต่อควำมต้องกำร จึงเป็นเหตุให้ตัวเลข NPL ปรับ
เพ่ิมขึ้น   

จ ำนวนของลูกค้ำที่ขอปรับโครงสร้ำงหนี้ขึ้นอยู่กับควำมเข้ำใจ
ในมำตรกำรที่ออกมำ ยกตัวอย่ำงเช่น สัดส่วนของลูกค้ำที่ขอปรับ
โครงสร้ำงหนี้ที่อยู่อำศัยอยู่ที่ร้อยละ 20 แต่หลังจำกทรำบเงื่อนไข
ที่ชัดเจนในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้แล้ว จ ำนวนลูกค้ำที่ต้องกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี้ที่อยู่อำศัยลดลงเหลือเพียงร้อยละ 10 ส ำหรับลูกค้ำ
สินเชื่อรถจักรยำนยนต์ มี NPL เพ่ิมขึ้นน้อยที่สุด ที่ร้อยละ 5 
เนื่องจำกลูกค้ำกลุ่มนี้มีควำมสำมำรถที่จะช ำระหนี้ได้ดีกว่ำ และ
หลังจำกทรำบเงื่อนไขที่ชัดเจนแล้ว จ ำนวนลูกค้ำที่ขอปรับ
โครงสร้ำงหนี้สินเชื่อรถจักรยำนยนต์ลดลงเหลือไม่ถึงร้อยละ 2 
ส ำหรับสินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) มีลูกค้ำขอ
ปรับโครงสร้ำงหนีอ้ยู่ที่ไม่ถึงร้อยละ 10 แต่จ ำนวนลูกค้ำที่ขอปรับ
โครงสร้ำงหนี้ทั้งระบบอำจจะมมีำกกว่ำควำมเป็นจริง เนื่องจำก
ควำมเข้ำใจในมำตรกำรที่คลำดเคลื่อน และตัวเลขที่ถูกต้องจะ
สะท้อนออกมำในไตรมำส 3  

ส ำหรับกำรตั้งส ำรองในอนำคต ขณะนี้ยังไม่สำมำรถแจ้ง
ตัวเลขของกำรตั้งส ำรองของ NPL ได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมี
คณะกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ (Credit Committee) ที่มีกำร
ประชุมทุกสัปดำห์เพ่ือติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด และ
หลังจำกที่มำตรกำรช่วยเหลือสิ้นสุดลง บริษัทจะสำมำรถ
คำดกำรณ์ NPL ได้จำกกำรติดตำมควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้
ตำมมำตรกำรช่วยเหลือในระยะเวลำ 6 เดือนนี้ นอกจำกนี้ บริษัท
ได้เตรียมมำตรกำรรองรับหำกเกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัส 
COVID-19 ในระลอกที่ 2 และได้คำดกำรณ์ว่ำลูกค้ำจ ำนวน       
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ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
ร้อยละ 90 อำจจะประสงค์ขอขยำยมำตรกำรช่วยเหลือรอบที่ 2 
โดยเฉพำะลูกค้ำที่มีประวัติกำรช ำระดี บริษัทจะตรวจสอบ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้และเสนอควำมช่วยเหลือต่อไป  
อีกทั้งยังเป็นกำรลดควำมเสี่ยงของบริษัทด้วย 

2 ดร. เฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถำมดังนี้ 
- แนวทำงกำรให้สินเชื่อภำยหลังสถำนกำรณ์กำร

แพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 จะเปลี่ยนแปลง
อย่ำงไร 

- กลยุทธท์ำงกำรตลำดของ “สมหวังเงินสั่งได้” จะ
เป็นอย่ำงไร ในภำวะที่มีจ ำนวนผู้ว่ำงงำนสูง 

 

ควำมต้องกำรสินเชื่อใหม่จะลดลงตำมสถำนกำรณ์ ผู้บริโภค
อำจไม่ได้มีกำรลงทุนมำกนัก รวมถึงสินเชื่อเพ่ืออุปโภคบริโภคจะ
ลดลง ยกตัวอย่ำงเช่น กำรลดลงของยอดขำยในธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์และอุตสำหกรรมยำนยนต์ รวมถึงยอดกำรผลิต
ของโรงงงำนด้วย ซึ่งบริษัทมองว่ำเป็นข้อดี เนื่องจำกเป็นกำรลด
ภำระหนี้ใหม่ที่อำจเกิดขึ้น ส่วนธุรกิจ “สมหวัง เงินสั่งได้” ซึ่ง
ให้บริกำรสินเชื่อจ ำน ำทะเบียนแก่ผู้บริโภครำยย่อยที่ต้องกำร
วงเงินเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจนั้น ตลำดกลุ่มนี้เป็น
ตลำดที่ใหญ่มำก ในช่วงหลำยเดือนที่ผ่ำนมำ บริษัทพยำยำมเข้ำสู่
ตลำดนี้ แต่ด้วยสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ท ำให้บริษัทต้องชะลอ
แผนกำรดังกล่ำวออกไปก่อน อำจต้องรอประเมินสถำนกำรณ์ใน
อีก 1 ไตรมำส ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่ำธุรกิจนี้มีโอกำสเติบโตในช่วง  
6-12 เดือนข้ำงหน้ำ และบริษัทจะด ำเนินกลยุทธอ์ย่ำงระมัดระวัง 

3 นำยนพสิทธิ์ พงษ์ศักด์ิ ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึงเหตุผล
ในกำรออกตรำสำรด้อยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุน
ประเภทที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ครบก ำหนดไถ่ถอน  
ปี 2573 
 

บริษัทมีกำรออกตรำสำรด้อยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุน
ประเภทที่ 2 มำโดยตลอด แต่ไม่ได้เพ่ิมจ ำนวน และเป็นกำรเพ่ิม
ให้ Capital Ratio ให้แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันถือว่ำเป็นภำวะที่ดี 
เนื่องจำกอัตรำดอกเบี้ยต่ ำ บริษัทจึงไถ่ถอนตรำสำรด้อยสิทธทิี่
ออกไปก่อนหน้ำคืน เพรำะหลังจำกครบ 5 ปีแล้ว บริษัทมีสิทธิที่จะ
ไถ่ถอนตรำสำรคืนได้ และสำมำรถเสนอขำยรุ่นใหม่แทนได้ ส่งผล
ให้ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยต่ ำลง ถือเป็นโอกำสในกำรลดต้นทุนใน 
กำรกู้ยืมเงิน โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงในแง่นโยบำยหรือมี
จุดประสงค์อื่น ตรำสำรที่บริษัทเสนอขำยในเดือนพฤษภำคม 2563 
เป็นตรำสำรด้อยสิทธิ อำย ุ10 ปี ดอกเบี้ยจ่ำยประมำณร้อยละ 
3.15 และให้อันดับควำมน่ำเชื่อถือโดยสถำบันจัดอันดับเครดิต 

4 นำยฐประเสริฐ ไพโรจน์ภมร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมถึง
ลูกค้ำของธนำคำรทิสโก้ที่เป็นธุรกิจ SME คิดเป็น
ร้อยละเท่ำใดของลูกค้ำทั้งหมด และในแต่ละปี เป็น 
NPL จ ำนวนเท่ำใด 
 

ลูกค้ำที่เป็นธุรกิจ SME มีสัดส่วนประมำณร้อยละ 4-5 ซึ่งเป็น
สัดส่วนค่อนข้ำงน้อยเมื่อเทียบกับพอร์ทของลูกค้ำทั้งหมด และ 
มสีัดส่วนของผู้ที่ขอเข้ำร่วมมำตรกำรช่วยเหลือไม่ถึงร้อยละ 10  
ซึ่งมีลูกค้ำเกินกว่ำก่ึงหนึ่งของลูกค้ำทั้งหมดที่เลือกมำตรกำรกำร
จ่ำยดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ดี หำกสถำนกำรณ์ในอีก 6 เดือนข้ำงหน้ำ
ยังไม่คลี่คลำย บริษัทจะพิจำรณำขยำยควำมช่วยเหลือโดย
พิจำรณำจำกประวัติและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องลูกค้ำ 
ลักษณะและควำมเป็นไปได้ของธุรกิจ ซึ่งเป็นนโยบำยที่บริษัทถือ
ปฏิบัติมำตั้งแต่สมัยวิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 

5 นำงสำวมำลี กิจเวคิน ผู้ถือหุ้น ขอสอบถำมดังนี้ 
- บล. ทิสโก้ จ ำหน่ำยหุ้นกู้อนุพันธ์ที่คุ้มครองเงิน

ต้นทั้งจ ำนวนหรือไม่ และผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะ
อย่ำงไร น่ำลงทุนหรือไม่ 

บล.ทิสโก้ จะไม่มีกำรจ ำหน่ำยสองผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว ทั้ง 
หุ้นกู้อนุพันธ์ และกำรลงทุนใน Cryptocurrency เนื่องจำกกำร
ลงทุนใน Cryptocurrency หรือที่เรำเรียกกันว่ำ “สกุลเงินดิจิตอล” 
นั้นมีควำมเสี่ยงสูง 



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563                                  หน้ำ 25 จำกจ ำนวน 25 หน้ำ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
- คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) เป็นกำร

ลงทุนที่มีก ำไรมำกใช่หรือไม่ และทำง บล.ทิสโก้ 
จะแนะน ำให้แก่ผู้ลงทุนหรือเปล่ำ โดยใช้
ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) 
ตัดสินใจลงทุนให้ 

6 ดร. เฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น กล่ำวถึงกำรชี้แจง
เรื่อง NPL จำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้มี
ควำมชัดเจนและระมัดระวังดี จำกนั้น สอบถำมว่ำ 
หำกบริษัทใช้ระยะเวลำ 6 เดือนในกำรพิจำรณำควำม
น่ำเชื่อถือ (Credibility) ของลูกค้ำ จะท ำให้เกิด NPL 
หรือไม่ เพรำะกำรก ำหนดเกณฑ์ NPL มีหลำยระดับ 
ขึ้นอยู่กับสถำบันกำรเงิน ตั้งแต่ระยะ 3 เดือน 6 
เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และตำมสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน บริษัทยังจะก ำหนดเกณฑ์ NPL ตำม
มำตรฐำนอยู่หรือไม่ เนื่องจำกเห็นว่ำจะท ำให้มีผลต่อ
ข้อมูลเครดิตของลูกค้ำและอำจส่งผลต่อเนื่องไปยัง
เครดิตอื่นๆ ของลูกค้ำได้ จึงอยำกทรำบว่ำบริษัทมี
แผนหรอืแนวปฏิบัติต่อเรื่องนี้อย่ำงไร 

กำรน ำส่งข้อมูลเครดิตเก่ียวกับ NPL ของลูกค้ำให้กับบริษัท 
ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จ ำกัด (National Credit Bureau: NCB) จะ
เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด           
ซึ่งแตกต่ำงจำกเกณฑ์ภำยในของบริษัทเองที่เข้มงวดมำกกว่ำทั้ง
ระยะเวลำในกำรพิจำรณำเพ่ือปรับสถำนะให้เป็นปกติ กล่ำวคือ 
ตำมมำตรกำรของธนำคำรแห่งประเทศไทยได้อนุโลมให้สำมำรถ
ปรับสถำนะจำกระยะที่ 2 (Stage 2: Under-performing) มำเป็น
ระยะที่ 1 (Stage 1: Performing) ได้ทันที และใช้เวลำ 3 เดือนเพ่ือ
ปรับสถำนะจำกระยะที่ 3 (Stage 3: Non-performing) มำเป็นระยะ
ที่ 1 (Stage 1: Performing) ในขณะที่บริษัทใช้เกณฑ์ภำยในที่
เข้มงวดกว่ำ โดยใช้เวลำ 12 เดือนถึงจะสำมำรถปรับสถำนะจำก 
NPL เป็นระยะที่ 1 (Stage 1: Performing) ได้เพ่ือให้สัดส่วน NPL 
และกำรตั้งเงินส ำรองมีควำมแปรปรวนน้อยที่สุดและใกล้เคียง
ควำมเป็นจริงมำกที่สุด  

กำรปฏิบัติเช่นนี้สอดคล้องกับนโยบำยแบบอนุรักษ์นิยมของ
บริษัท แต่จะไม่ท ำให้เกิดผลกระทบต่อข้อมูลเครดิตของลูกค้ำ 

7 ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึงกำรบันทึกบัญชี ในกรณีที่ลูกค้ำ
พักช ำระต้นเป็นระยะเวลำ 3 เดือน แต่ยังคงช ำระ
ดอกเบี้ยอยู่ทำงบริษัทใช้หลักกำรบันทึกบัญชีแบบใด 
เพ่ือจะได้ทรำบสถำนะของลูกค้ำที่ยังมีปัญหำอยู่ 
 

กรณทีี่ลูกค้ำช ำระเฉพำะดอกเบี้ยตำมเงื่อนไขพักช ำระเงินต้น 
บริษัทจะไม่นับเป็นกำรค้ำงช ำระ แต่หำกเป็น NPL อยูแ่ล้วก็ต้อง
ใช้เวลำในกำรแก้ไขต่อไป แต่ในควำมเป็นจริงกำรนับ NPL          
จะเกิดขึ้นเมื่อมีกำรผิดนัดช ำระตั้งแต่ 4 งวดขึ้นไป ฉะนั้น  
หำกลูกค้ำรับเงื่อนไขและมีประวัติกำรช ำระที่ดีตรงตำมก ำหนดก็จะ
ไม่เป็น NPL อีกทั้งยังสำมำรถเพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือของลูกค้ำได้อีก
ด้วย และเมื่อครบระยะเวลำตำมแผน บริษัทจะเชิญลูกค้ำที่ปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขและมีประวัติช ำระที่ดีกลับมำเจรจำกันอีกครั้งว่ำจะ
ช ำระตำมแผนเดิมที่ช ำระเงินต้นด้วย หรือแผนอื่นๆ เพ่ือให้ลูกค้ำ
และบริษัทสำมำรถผ่ำนวิกฤตนี้ไปได้ 

ค าถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม 
8 นำยวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ

ในช่วงกำรพักช ำระหนี้ให้ลูกค้ำ ธนำคำรมีกำรบันทึก
บัญชีอย่ำงไร 

กำรบันทึกบัญชีตำมมำตรกำรพักช ำระหนี้ของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ธนำคำรรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยค้ำงรับตำมเกณฑ์คงค้ำง
ในระหว่ำงที่พักช ำระหนี้ให้ลูกค้ำ ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและหลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 
 


