บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2560
ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ทาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดั บสูง ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์จากธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเข้าร่วมประชุม โดยได้แนะนาเป็นรายบุคคลดังนี้
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของจานวนกรรมการทั้งหมด 12 คน คือ
1.
2.
3.
4.

นายปลิว มังกรกนก
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร

5. นางภัทรียา เบญจพลชัย
6. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
7. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
8. นายสถิตย์ อ๋องมณี
9. นายทาคาชิ คุโรเมะ
10. นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)
11. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการกากับดูแลกิจการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ / กรรมการอานวยการ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม
1. นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)

รองประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 13 คน (*ตาแหน่งที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการในบริษัทย่อย) คือ
1. นายศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์
2. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม

3. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล

4. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์

5. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร

6. นางสาวอารยา ธีระโกเมน

7. นายชาตรี จันทรงาม
8. นางยุถิกา สนธยานาวิน
9. นางสาวนิภา เมฆรา

10. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล

11. นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง

12. นายพิชา รัตนธรรรม

13. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์

กรรมการผู้จดั การใหญ่
(* กรรมการผู้จดั การใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน))
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(* รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน))
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(* รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน))
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(* รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน))
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
(* ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด และ
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด )
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
(* กรรมการอานวยการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
(* ผู้ชว่ ยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ - บรรษัทธนกิจ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน))
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
(* ผู้ชว่ ยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ - บริหารการขายและ
การตลาดสินเชื่อรายย่อย 1 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน))
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
(* ผู้ชว่ ยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ - ปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน))
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
(* ผู้ชว่ ยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ - ธนบดีธนกิจ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน))
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สานักกากับดูแลกิจการ และ
เลขานุการบริษัท
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เจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม คือ
1. นายต่อศักดิ์ ธนชยานนท์
2. นางชนนาถ เศวตวงศ์

ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ายตรวจสอบ 1 ส่วนตรวจสอบ 3
ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 1 ส่วนตรวจสอบ 3

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ
1. นางยุพดี สัจจะวรรณกุล
2. นางสาวฉัตรมณี จิรวิชา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4819
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมสามัญประจาปี 2560 ของบริษัท
โดยประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยว่า บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จากัด เป็นผู้ทาหน้าที่
ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท
จากัด ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสังเกตการณ์การลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม
ต่อจากนั้น ประธานฯ แจ้ง ให้ ที่ป ระชุม ทราบว่า บริษัท ได้ ส่ง หนั งสื อบอกกล่ าวเชิ ญประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้ น
ประจาปี 2560 ไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย รวมทั้งมีการแจ้ง
วาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย และในเว็บ ไซต์ข องบริษ ัท เพื ่อ เปิด โอกาสให้ท ่า นผู ้ถ ือ หุ ้น มีเ วลาศึ ก ษาข้อ มูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสาคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบ
วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด สาหรับคาถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งล่วงหน้าเพื่อ
ขอให้พิจารณาตอบในที่ประชุม จะทาการชี้แจงเมื่อถึงวาระที่เกี่ยวข้อง ส่วนคาถามอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กาหนด
จะทาการชี้แจงในวาระที่ 10 ซึ่งเป็นเรื่องอื่นๆ
จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึง ระเบีย บ
การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อ บัง คับ ของบริษัท ผู้ถือ หุ้น ทั้ง ที่ม าเข้า ประชุม ด้ว ยตนเองหรือ มีผู้แ ทนรับ มอบฉัน ทะ
มาเข้าประชุม มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้นวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งใช้วิธีการลงคะแนนเสียง
แบบสะสม (Cumulative Voting)
นอกจากนี ้ เพื ่อ อ านวยความสะดวกให้แ ก่ผู้ถ ือ หุ ้น ในการออกเสีย งลงคะแนน บริษ ัท ได้น าส่ง หนัง สือ
ลงทะเบีย นเข้า ร่ว มประชุม และออกเสีย งลงคะแนนไปยัง ผู้ ถือ หุ้น พร้อ มหนัง สือ บอกกล่า วเชิญ ประชุม โดยผู้ถือ หุ ้น
สามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้ สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทได้แจกบัตร
ลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็ นการล่วงหน้าและ
ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” หรือ แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน กรณีเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวม
นับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและระบุการออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นาคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของ
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ผู้ถือหุ้น บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติแต่ละวาระไว้แล้ว ซึ่งการประมวลผลการนั บคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจานวนเสียงเห็นด้วยของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
และชี้แจงเพิ่มเติมว่าผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ส่งคืน “หลักฐาน
การลงทะเบียนเข้าประชุม” ที่บริษัทได้แจกให้ในช่วงลงทะเบียน และ/หรือ บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ใช้ (ถ้ามี) ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของบริษัทบริเวณประตูทางเข้าห้องประชุม
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 294 ราย
และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จานวน 1,059 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน
1,353 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 516,303,403 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองเพิ่มเติมอีก 49 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 61 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้า ร่วมประชุมด้วยตนเอง
จานวน 343 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จานวน 1,120 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
จานวน 1,463 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 521,539,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.14 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด
จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2559 โดยสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
ในครั้งนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง ซักถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม
ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้





เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีบัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

516,667,237
13,002
7,517

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.00
0.00
0.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

หน้า 5 จากจานวน 21 หน้า

วาระที่ 2 พิ จ ารณาให้ สั ต ยาบั น การด าเนิ น งานของคณะกรรมการที่ ไ ด้ ก ระท าในปี 2559
รายงานประจาปี

ดั ง ปรากฏใน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทาในปี 2559
ดังปรากฏในรายงานประจาปี
ประธานฯ กล่าวสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทาในปี 2559 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ให้สัตยาบันการดาเนินงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1- A3 ของรายงาน
ประจาปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ที่ได้กระทาในปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทัก ท้ วงหรือซั กถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุ มลงมติให้ สัตยาบัน การดาเนิ นงานของ
คณะกรรมการที่ได้กระทาในปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจาปี ตามรายละเอียดที่เสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ ให้สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทาในปี 2559 ดังปรากฏใน
รายงานประจาปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้





เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีบัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

520,234,116
13,002
1,131,197

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.78
0.00
0.22

วาระที่ 3 พิ จ า ร ณ า รั บ ร อ ง ง บ แ ส ด ง ฐ า น ะ ท า ง ก า ร เ งิ น แ ล ะ ง บ กา ไ ร ข า ด ทุ น เ บ็ ด เ ส ร็ จ ข อ ง
บ ริ ษั ท ทิ ส โ ก้ ไ ฟ แ น น เ ชี ย ล ก รุ๊ ป จ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย ส า ห รั บ ปี สิ้ น สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบด้วยความเห็นที่สอดคล้องกับผู้สอบบัญชีของธนาคารว่างบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดงผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกลุ่มทิสโก้ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปีที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้
แล้ว และขอให้นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ นาเสนอต่อที่ประชุม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้สรุปรายละเอียดของงบการเงินต่อที่ประชุม และขอให้นายชาตรี จันทรงาม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง ชี้แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์
งบการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยงได้ชี้แ จงรายละเอีย ดและ
การวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของรวม
กาไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท)
กาไรต่อหุ้น (บาท)

หน้า 6 จากจานวน 21 หน้า

งบการเงินรวม
271,272,398
239,946,855
31,325,543
5,023,583
6.25

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
27,536,291
7,300,109
20,236,182
3,118,930
3.90

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวชมเชยการบริหารจัดการงานประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้นที่เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และสอบถามถึง ความคืบหน้าของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) กรณีบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จากัด (มหาชน) แนวโน้มการปล่อยสินเชื่อรถยนต์และ NPL ในอนาคต และแนวโน้มการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และ
ปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศต่อเศรษฐกิจไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงว่า ลูกหนี้ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติ
แผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือนธันวาคม 2559 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการและเป็นไปตามแผนงานที่กาหนด ทั้งนี้
ธนาคารได้กันสารองเต็มจานวนสินเชื่อทั้งสิ้นประมาณ 4,000 ล้านบาทแล้ว ส่วนการกันสารองได้ลดลงจากระดับสูงสุดใน
ปี 2558 และอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็ได้ปรับปรุงดีขึ้นจากปี 2558 เช่นกัน ผู้บริหารจะพยายามพัฒนาธุรกิจการ
ให้สินเชื่อรถยนต์ให้เติบโตขึ้นในปี 2560
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ขอให้นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็น
ผูต้ อบคาถามด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ให้ความเห็นว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยน่าจะยังสามารถเติบโตได้ในครึ่งปีหลังตาม
การคาดการณ์ของสานักวิจั ยต่างๆ ซึ่ง เป็นผลจากพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มดีขึ้น ส่วนปัจจัยเสี่ยงหลัก จาก
ต่างประเทศที่อาจจะมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยน่าจะเป็นอุปสรรคภายในของประเทศสหรัฐอเมริกาในการผลักดัน
นโยบายทางเศรษฐกิจให้ใช้ปฏิบัติได้จริง
คุณวิภา สุวณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผถู้ ือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงเหตุผลที่ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญในงบการเงินเพิ่มขึ้นขณะที่สินเชื่อโดยรวมลดลง การเพิ่มขึ้น-ลดลงของสินเชื่อแต่ละประเภทเทียบกับเป้าหมายและ
แนวทางแก้ไข และเหตุผลที่จานวนพนักงานลดลงแต่จานวนสาขาเพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้-กาไรของสาขา
ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เป็นผู้ชี้แจง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ชี้แจงว่า การให้สินเชื่อมีอัตราที่ลดลงตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 ส่วนการกัน
สารองเริ่มลดลงในปี 2559 ทั้งจานวนเงินและอัตราส่วนเทียบกับหนี้คงเหลือ สาหรับการให้สินเชื่อของธุรกิจรายย่อยและ
วิสาหกิจขนาดย่อมจะลดลงมากกว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องปกติของธุรกิจขนาดเล็กทั้งในส่วนของบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล ที่จะมีความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มน้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ส่วนสาขาที่เพิ่มขึ้น 37 สาขา เป็นส่วนของ
ธุรกิจสมหวัง ซึ่งเป็นธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อย ที่มีสาขาทั้งสิ้น 137 แห่ง และใช้พนักงานประจาสาขาเพียง 2-3 คน ส่วน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

หน้า 7 จากจานวน 21 หน้า

จานวนพนักงานที่ลดลง 69 คน สามารถเป็นไปได้เนื่องจากความสามารถของพนักงานเพิ่มขึ้น สาหรับการคานวณกาไร
สาขาของธุรกิจธนาคารทาได้ยากเนื่องจากธุรกรรมที่สาขาธนาคารส่วนใหญ่จะเป็นการรับฝากเงิน ขณะที่สินเชื่อถูกปล่อย
จากสานักงานใหญ่และสาขาทุกแห่ง ต่างจากธุรกิจสมหวังซึ่งสาขาทาหน้าที่ให้สินเชื่ออย่างเดียวจึงวัดผลกาไรได้ง่ายกว่า
ที่ผ่านมาสาขาส่วนใหญ่ของธุรกิจสมหวังจะทากาไรได้ในสองปีแรก เป็นผลจากการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยที มผู้บริหาร
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูงที่สุด
ประธานฯ กล่าวเสริมว่า การบริหารจัดการธุรกิจธนาคารควรเน้นการทากาไรในระยะยาวมากกว่าจะมุ่งเป้าที่
การเติบโตเพียงอย่างเดียวโดยขาดความระมัดระวัง
เมื่อ ไม่มีผู้ถือ หุ้น ทัก ท้ว งหรือ ซัก ถามเพิ่ม เติม ประธานฯ จึง เสนอให้ที่ป ระชุม ลงมติ รับ รองงบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ รับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้





เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีบัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

520,740,869
3,002
771,297

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.85
0.00
0.15

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 เป็นเงินสารองตามกฎหมาย
เงินปันผล และอื่นๆ
ประธานฯ เสนอให้ที่ป ระชุม พิจ ารณาอนุมัติก ารจัด สรรกาไรจากผลการดาเนิน งานสาหรับ ปี 2559 เป็น
เงินสารองตามกฎหมาย เงินปันผล และอื่นๆ และขอให้นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
นาเสนอต่อที่ประชุม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรก่อนหักส่วน
ของผู้ถือ หุ้น ส่ว นน้อ ยตามงบการเงิน รวมจานวน 5,023,583,166 บาท ตามงบการเงิน รวม เพิ่ม ขึ้น 767,860,355
บาทจากปี 2558 ทั้ง นี้ หากไม่ร วมส่ว นของผู้ถือ หุ้น ส่ว นน้อ ย บริษัท และบริษัท ย่อ ยมีกาไรสุท ธิใ นปี 2559 จานวน
5,005,894,006 บาท
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งบริษัท
จะต้องจัดสรรเงินจานวน 91,500,000 บาทจากกาไรประจาปีเพื่อเป็นเงินสารองตามกฎหมาย ดังนั้น บริษัท มีกาไร
จากผลการดาเนินงานและกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

หน้า 8 จากจานวน 21 หน้า

(หน่วย: บาท)
กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ ต้นปี 2559
เงินปันผลจ่ายจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2558
กาไรสุทธิของบริษัทสาหรับปี 2559
จัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย
ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด
กาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลสาหรับปี 2559

3,189,180,190
(1,920,589,531)
3,118,930,021
(91,500,000)
(3,894,042)
4,292,126,638

หลังจากจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายจานวน 91,500,000 บาทแล้ว บริษัทมีกาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็น
เงินปันผลสาหรับปี 2559 จานวน 4,292,126,638 บาท
บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมตามผลการดาเนินงานของกลุ่ม โดยคงไว้ซึ่งอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่แข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยการจ่ายเงิน
ปันผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดารงสถานะของบริษัทย่อยของบริษัท ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงาน
สาหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ การจ่ายเงินตามอัตราที่เสนอ คิดเป็น
จานวนเงินรวมประมาณ 2,802 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 56.0 ของกาไรจากผลการดาเนินงานตามงบการเงิน
รวมเทียบกับอัตราร้อยละ 45.2 ในปี 2558 นอกจากนี้ กาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 ส่วนที่เหลือหลังจาก
การสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจะจัดสรรเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงาน
สาหรับปี 2559 เป็นเงินสารองตามกฎหมาย เงินปันผล และอื่นๆ ดังนี้
- อนุมัติจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 เป็นเงินสารองตามกฎหมายจานวน 91,500,000 บาท
- อนุมัติจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 ส่วนที่เหลือจากการสารองตามกฎหมายเป็น
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท
- ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฎรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล
- กาหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
- อนุมัติจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินกองทุน
ตามเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมที่บริษัทมีการจ่ายปันผลในระดับที่ดีมาก และขอเสนอให้บริษัท
จ่ายปันผลเป็นใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) หรือหุ้นปันผลแทนเงินปันผล รวมถึงสอบถามเกี่ยวกับการ
ดาเนินธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคารในปัจจุบัน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
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ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เป็นผู้ชี้แจง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงว่า การจาหน่ายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant)
หรือหุ้นเพิ่มทุน อาจจะเหมาะสมกับบริษัทที่ต้องการเพิ่ม ทุนส่วนของเจ้าของในการดาเนินธุรกิจ แต่ในปัจจุบันทิสโก้ มี
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระดับสูง จึงยังไม่จาเป็นต้องจ่ายปันผลด้วยวิธีการดังกล่าว
ประธานฯ ได้ ก ล่ า วเสริ ม ว่ า หากเงิ น ทุ น ของบริ ษั ท มี จ านวนที่ ม ากเกิ น ความจ าเป็ น จะส่ ง ผลต่ อ อั ต รา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่อาจจะลดลงด้วย แต่จะขอรับข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณา
นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ได้แจ้งว่า ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแกนใน
การดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ได้ซื้อธุรกิจสินเชื่อรายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) ซึ่ง
รวมถึงธุรกิจบัตรเครดิตด้วย และจะดาเนินการรับโอนธุรกิจให้แล้วเสร็จภายในปี 2560
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกาไรจาก
ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 เป็นเงินสารองตามกฎหมาย เงินปันผล และอื่นๆ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น ได้มีม ติ อนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 เป็นเงินสารองตาม
กฎหมาย เงินปันผล และอื่นๆ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้





เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีบัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

521,508,276
3,002
4,106

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.00
0.00
0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 5 และ 6 เป็นการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท
ดัง นั้ น เพื่ อ เป็ นการเปิด ให้ ผู้ถือ หุ้ น สามารถแสดงความคิ ด เห็น ได้ อ ย่า งเต็ ม ที่ต ามแนวทางการก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ ดี
คณะกรรมการจึงสมัครใจออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระดังกล่าว และเสนอให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นท่าน
ใดท่านหนึ่งเป็นผู้ดาเนินการประชุมในวาระที่ 5 และ 6
ที่ประชุมเลือก ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ถือหุ้น ทาหน้าที่ดาเนินการประชุมในวาระที่ 5 และ 6 และขอให้
เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 5 ต่อที่ประชุม
เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทกาหนดให้ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว ส่งผลให้คณะกรรมการทั้งคณะ
ครบวาระการดารงตาแหน่งพร้อมกันในวันนี้

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
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ในวาระนี้แบ่งการพิจารณาเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นการพิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการ และส่วนที่ 2 เป็น
การพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
ในการพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ านวนกรรมการ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ก าหนดให้ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยมติ ข องที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้นกาหนดจานวนผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั้งคราวโดยให้มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งมีสัดส่วนของกรรมการที่มีสัญชาติไทย
ตามที่กฎหมายกาหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
ในการนี้คณะกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจานวน
กรรมการที่เหมาะสมในการกากับดูแลกิจการบริษัท คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการที่มีต่อบริษัท โดยคานึงถึงความจาเป็นขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์คณะที่
เหมาะสมที่สุด จึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดจานวนกรรมการ 12 คน โดยแจ้งว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือมี
ผู้แทนรับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
จากนั้ น เลขานุ ก ารบริ ษั ท ชี้ แ จงว่ า ในส่ ว นของการแต่ ง ตั้ ง กรรมการ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ก าหนดให้ น าวิ ธี
ลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ในการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสในการ
แต่งตั้งตัวแทนเข้ารับตาแหน่งกรรมการบริษัทมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่ป รากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดย
พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประวัติ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านการเงินและการธนาคาร
เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่น ๆ โดยคานึง ถึงความต้ องการและประโยชน์สูงสุ ดขององค์กร การกากับดู แลกิจ การที่ ดี
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์คณะที่เหมาะสมที่สุด
ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษทั ของบุคคลที่ได้รับ
การคัดเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายนาม
นายปลิว มังกรกนก
นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
นางภัทรียา เบญจพลชัย

ตาแหน่งทีเ่ สนอ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายนาม
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
นายสถิตย์ อ๋องมณี
นายทาคาชิ คุโรเมะ
นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)
นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
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ตาแหน่งทีเ่ สนอ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ดาเนินการประชุม ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ยังไม่ได้ออกเสียง
ลงคะแนนเป็นการล่วงหน้า ที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวม
นับคะแนนเสียงสาหรับการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ โดยได้อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสมในรายละเอี ยดต่อที่
ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการของธนาคารที่ 12 คน
และแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอ
จากนั้น เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ข้อบังคับของธนาคารกาหนดให้นาวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม
(Cumulative Voting) มาใช้ใ นการเลือ กตั้ง กรรมการบริษัท โดยได้อ ธิบ ายวิธีก ารลงคะแนนเสีย งแบบสะสมใน
รายละเอียดต่อที่ประชุม
คุณวิภา สุวณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงเหตุผลสนับสนุนความเป็น
อิสระในการตัดสินใจของกรรมการอิสระที่ทางานมาเกิน 9 ปี และนโยบายก าหนดระยะเวลาการดารงตาแหน่งของ
กรรมการอิสระ
ดร. สุว รรณ วลั ยเสถียร ผู้ด าเนิ นการประชุ ม ชี้ แจงเพิ่ม เติม ว่า ในรายนามบุคคลผู้ได้รับ การเสนอชื่อ เป็ น
กรรมการอิสระ มีเพียง รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ เท่านั้นที่ดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระเกิน 9 ปี
ส่วนนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ และศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร ดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระยังไม่ถึง 9 ปี
แต่หากทั้งสองท่านได้รับเลือกในครั้งนี้ ก็จะดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระครบ 9 ปีในวาระหน้า ซึ่งวาระหนึ่ง ๆ ของ
บริษัทมีกาหนดระยะเวลาเพียง 1 ปี ต่างจากบริษัทส่วนใหญ่ที่กรรมการดารงตาแหน่งวาระละ 3 ปี และบุคคลผู้ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างสูง มีประสบการณ์และ
ความเข้าใจในธุรกิจสถาบันการเงินที่เหมาะสม และจาเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุ
เป้าหมาย
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ดาเนินการประชุม ขอให้เลขานุการบริษัท เชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนกลับเข้าที่ประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดในประเด็นที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม
คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามความเห็นของผู้สังเกตการณ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ต่อจุดยืน
ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในการจากัดระยะเวลาดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ และความยากลาบากในการสรร
หากรรมการที่มีคุณภาพของธนาคารซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
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นายต่อศักดิ์ ธนชยานนท์ ผู้สังเกตการณ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นส่วนตัวต่อประเด็นดังกล่าว
ว่า บุคลากรด้านนี้ยังมีจากัด สาหรับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ต่างก็ เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
การพิจารณาในประเด็นระยะเวลาดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระจึงขึ้นกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย และ
วิจารณญาณของนักลงทุนเอง ส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาเฉพาะในแง่ความเหมาะสมของคุณสมบัติเป็น
หลัก (Fit and Proper)
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ดาเนินการประชุม ให้ความเห็นเพิ่มเติมในฐานะผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
สม่าเสมอ มีผลกาไรที่ดีและมีอัตราจ่ายเงินปันผลและราคาหุ้นเที่หมาะสม ทาให้มีความไว้วางใจในกรรมการทุกท่าน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวขอบคุณ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร และผู้ถือหุ้น
และยินดีรับหลักการ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความคิดเห็นของทุกฝ่าย เกี่ยวกับระยะเวลาดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ
ไว้พิจารณา ซึ่งเป็นหลักการที่ดีและมีประโยชน์ แต่อย่างไรก็ดี หลักการดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่วงดุลอานาจ
ผู้บริหาร เนื่องจากอาจทาให้ กรรมการอิสระดารงตาแหน่งไม่นานเพียงพอที่จะเข้าใจการดาเนินงานของสถาบันการเงิน
และยืนยันว่า บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็น
หลักเสมอมา ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลมาดารง
ตาแหน่งกรรมการ และมีการประเมินผลการทางานของกรรมการและคณะกรรมการทุกปี
เมื่อ ไม่มีผู้ถือ หุ้น ทัก ท้ว ง หรือ ซัก ถามเพิ่ม เติม ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ดาเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่
ประชุมลงมติอนุมัติจานวนกรรมการของธนาคารที่ 12 คน และแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมัติจานวนกรรมการของธนาคารที่ 12 คน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้





เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีบัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

521,501,172
15,002
17,277

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.99
0.00
0.00

และที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น ได้มีม ติ อ นุมัติจานวนแต่ง ตั้ง บุค คลดัง รายชื่อ ต่อ ไปนี้เ ข้า ดารงตาแหน่ง กรรมการ
ธนาคาร ด้วยวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้อบังคับของธนาคาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายนาม
นายปลิว มังกรกนก
นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
นางภัทรียา เบญจพลชัย
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

เห็นด้วย
416,397,606
707,301,926
441,153,286
390,922,132
390,512,116
399,672,991
407,072,787
399,725,933

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ไม่เห็นด้วย
25,069,032 เสียง
214,423,572 เสียง
467,402 เสียง
50,595,356 เสียง
51,104,872 เสียง
41,714,587 เสียง
34,403,801 เสียง
41,714,987 เสียง
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9.
10.
11.
12.

รายนาม
นายสถิตย์ อ๋องมณี
นายทาคาชิ คุโรเมะ
นายชือ-เหา ซุน (นายโฮวิร์ด ซุน)
นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
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เห็นด้วย
436,693,472
440,921,076
916,726,827
440,969,686
รวม 5,788,069,838
งดออกเสียง
206,972
บัตรเสีย
- ไม่มี -

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ไม่เห็นด้วย
4,695,006 เสียง
467,402 เสียง
5,053,571 เสียง
466,902 เสียง
470,176,490 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ดาเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 6 เป็นการพิจารณาเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอให้ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กลับเข้ามาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 ของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการ
ไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่
จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัทกาหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ สาหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้รับมอบหมายนั้นให้คณะกรรมการเป็นผู้กาหนด
ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในคณะกรรมการชุดอื่นปรากฏตามรายละเอียดใน ส่วนที่ 1
หัวข้อที่ 8 การจัดการ และหัวข้อที่ 9 การกากับดูแลกิจการ ของรายงานประจาปี
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้
พิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอัตราและองค์ประกอบของค่าตอบแทน
กรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีความสามารถและมีความสาคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดย
หลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินความจาเป็น ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารควรพิจารณาตาม
หลักปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ทางาน ความตั้งใจและความทุ่มเท รวมทั้ง
คุณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการแต่ละคนสามารถทาให้กับบริษัทได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการ
รายใดทาหน้าที่เพิ่มเติม (เช่น การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น) กรรมการรายนั้นจะได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่
เพิม่ เติมดังกล่าว
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อนึ่ง สาหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
ของบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ว อีกทั้ง มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการที่มิได้ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และ/หรือ ดารงตาแหน่งผู้บริหาร
ของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ในรูปแบบและอัตราเดียวกับที่
จ่ายให้กับกรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ ยนแปลง
คณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงิน ที่แน่นอน และจานวนเงินที่จ่ายจริงในแต่ละ
คราว ทั้ ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง สิ ท ธิ ที่ ก รรมการจะได้ รั บ ค่ า ตอบแทนหรื อ ผลประโยชน์ อื่ น เพิ่ ม เติ ม กรณี ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติ ม นอกจากนี้ยังมีค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน อาทิ รถประจาตาแหน่งสาหรับ
ประธานคณะกรรมการ การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท และประกันภัยกลุ่ม หรือประกัน
สุขภาพกลุ่ม เฉพาะสาหรับกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนอั ตราค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
จากการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนในปัจจุบัน และพบว่า อัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทยังต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ทัว่ ไปในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ ซึ่งไม่ได้รับการพิจารณา
ปรับเพิ่มเลย ตั้งแต่ปี 2553 ยังต่ากว่าระดับอัตราปกติ จากผลสารวจโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนในรายงานของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอยู่ค่อนข้างมาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้ปรับเพิ่ม
ค่าตอบแทนของกรรมการ จาก 40,000 บาท เป็น 50,000 บาท ต่อเดือน และเสนอให้ปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เป็น 60,000 บาท และ 40,000 บาท สาหรับประธานและกรรมการ ตามลาดับ เพื่อให้มั่นใจว่า
อั ต ราค่ า เบี้ ย ประชุ ม มี ค วามเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ ระดั บ ภาระและความรั บ ผิ ด ชอบของประธานและกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือ น เบี้ยประชุม และโบนัส ให้แก่
ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ 600,000 บาทต่อปี รถประจา
ตาแหน่งสาหรับประธานคณะกรรมการ การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท และประกันภัย
กลุ่ม หรือประกันสุขภาพกลุ่ม เฉพาะสาหรับกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่
จ่า ยจริง ในแต่ ละคราว ทั้ งนี้ ไม่ร วมถึง สิท ธิที่ กรรมการจะได้ รับ ค่า ตอบแทนหรื อผลประโยชน์ อื่น เพิ่ มเติม กรณี ได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ค่ า ตอบแทนกรรมการในปั จ จุ บั น ซึ่ ง มี ก ารปรั บ เพิ่ ม ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นของกรรมการ เบี้ ย ประชุ ม ของประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย และเบี้ยประชุมของกรรมการบริหารดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ดังนี้
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 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนปี 2559
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
รายเดือน
(บาท/เดือน)
(บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริษัท
200,000
กรรมการ
40,000
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
40,000
คณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานคณะกากับดูแลกิจการ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
-

ค่าตอบแทนปี 2560 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
รายเดือน
(บาท/เดือน)
(บาท/ครั้ง)

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(ร้อยละ)

-

200,000
50,000
40,000

-

25.0
-

40,000
35,000

-

60,000
40,000

50.0
14.3

55,000
40,000

-

60,000
40,000

9.1
-

50,000

-

60,000

20.0

40,000

-

40,000

-

50,000
40,000

-

60,000
40,000

20.0
-

สาหรับคณะกรรมการบริหาร จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกของคณะกรรมการบริหารที่เป็น
ผู้บริหารหรือพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาของบริษัทในกลุ่มทิสโก้
 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน
1. รถประจาตาแหน่งสาหรับประธานคณะกรรมการ
2. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท
3. ประกันภัยกลุ่ม หรือประกันสุขภาพกลุ่ม เฉพาะสาหรับกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในอัตราเดิมให้แก่กรรมการในรูปของเงิน
รางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการ
ท่านอื่นไม่เกินท่านละ 600,000 บาทต่อปี รถประจาตาแหน่งสาหรับประธานคณะกรรมการ การประกันภัยความรับผิดของ
กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท และประกันภัยกลุ่ม หรือประกันสุขภาพกลุ่ม เฉพาะสาหรับกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ
60 ปีขึ้นไป โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะ
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กาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทน
หรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมตามที่เสนอ
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถาม ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ดาเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน ทั้งนี้ กรรมการที่เป็น ผู้ถือหุ้น ถือเป็นผู้มีส่วนได้
เสียจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตคิ า่ ตอบแทนกรรมการตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้





เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีบัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

515,535,158
17,810
19,762

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

98.85
0.00
0.00

และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน
เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการทุกท่านจึงกลับเข้าร่วมประชุมในวาระต่อไป
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2560
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2560
และขอให้ รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ สอบบั ญ ชี บ ริ ษั ท สาหรั บ ปี 2560 ตามแนวปฏิ บั ติ เ รื่ อ งการคั ด เลื อ กผู้ สอบบั ญ ชี และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้รับค่าตอบแทนจานวนไม่เกิน 8,630,000
บาทแบ่งเป็นค่าตอบของบริษัทจานวนไม่เกิน 590,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 9 บริษัท เป็น
จานวนรวมไม่เกิน 8,040,000 บาท และเป็นค่าบริการอื่นเป็นจานวนรวมไม่เกิน 3,050,000 บาท
1. นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951
3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172

และ/หรือ
และ/หรือ

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ส่วนประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในหน้า 107-109 ของ
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว
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สาหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 16.6 หรือ
1,230,000 บาท เป็นการปรับเพิ่มของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นไปตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ตามการบังคับใช้
มาตรฐานบัญชีใหม่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในกลุ่มทิสโก้
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนด
ค่าตอบแทนสาหรับปี 2560
คุณวิภา สุวณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ที่
เพิ่มขึ้นในปี 2560 เนื่องจากการซื้อธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) นั้น หากบริษัท
ได้ดาเนินการซื้อธุรกิจดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจะปรับลดลงเป็นอัตราเดิมหรือไม่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มทิสโก้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ร้อยละ
16.6 เนื่องจากการเพิ่มสายธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งธุรกิจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจของบริษัท ทาให้ขอบเขตงาน
ของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น ส่วนการตรวจสอบธุรกรรมในการซื้อธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
จากัด (มหาชน) จะเป็นการประเมินสินทรัพย์และหนี้สินของธุรกิจที่ได้รับโอนมาซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2560
จะปรากฏอยู่ในค่าบริการอื่น
คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่ผ่านมา ทางบริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด พบข้อบกพร่องในงบการเงินหรือไม่ และขอทราบสาเหตุของการปรับเพิ่ม ค่าสอบบัญชีของบริษัท
ออล-เวย์ส จากัด รวมถึงค่าบริการอื่นที่เพิ่มขึ้น
นางยุพดี สัจจะวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทไม่พบข้อบกพร่องทีม่ ีนัยสาคัญ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสริมว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้น ของบริษัท ออล-เวย์ส
จากัด มี สาเหตุจ ากการซื้ อธุรกิ จบั ตรเครดิตของบริษัท ออล-เวย์ส จากัด ซึ่ งแตกต่ างจากธุ รกิจเดิม ทาให้ท างบริษั ท
สานักงาน อีวาย จากัด จะต้องตรวจสอบกระบวนการดาเนินธุรกิจและธุรกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เ ป็นไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี
นางยุพดี สัจจะวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัทอยู่ที่ 590,000 บาท เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีธุรกิจกับ บุคคลภายนอก โดยรายได้หลักจะมาจากการ
บริหารงานให้กับกลุ่มบริษัทซึ่งมีความซับซ้อนน้อยและเป็นธุรกิจโฮลดิ้ง ทาให้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัทอยู่ใน
ระดับนี้ สาหรับบริษัท ออล-เวย์ส จากัด จะมีการเพิ่มธุรกิจบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นมา ทาให้ผู้สอบบัญชีจะต้องตรวจสอบ
กระบวนการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ส่วนการเพิ่มขึ้นของค่าบริการอื่น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ค่าบริการอื่นที่กาหนดไว้เป็น
จานวนเงินสูงสุดที่จะจ่าย ซึ่งขึ้นอยู่กับ 2 ส่วน คือ การตรวจสอบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Funds
Transfer: EFT) เพิ่มเติมตามข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และการตรวจสอบธุรกรรมในการซื้อธุรกิจลูกค้ารายย่อย
จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัตกิ ารแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี
และการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2560
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ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตกิ ารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2560 ตามทีเ่ สนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้





เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีบัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

521,299,310
231,710
7,906

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.95
0.04
0.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่ 31 องค์ประชุม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่ 31 องค์ประชุม และขอให้เลขานุการ
บริษัทนาเสนอต่อที่ประชุม
เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่ 31 องค์ประชุม ดังนี้
กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติตาม
บทบาทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างครบถ้วน ดังนั้น องค์ประชุมคณะกรรมการควรจะมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ข องจานวนกรรมการทั้ง คณะ เพื่อ ให้เ ป็น ไปตามแนวทางปฏิบัติต ามการกากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี
เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีสาหรับคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 31
องค์ประชุม ดังนี้
“ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติห น้า ที่ได้ ให้ก รรมการซึ่ง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 31 องค์ประชุม
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 31
องค์ประชุม ตามรายละเอียดที่เสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 31 องค์ประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้





เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีบัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

521,512,107
13,002
13,817

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.99
0.00
0.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

หน้า 19 จากจานวน 21 หน้า

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่ 33 อานาจกรรมการ
ประธานฯ เสนอให้ที่ ประชุมพิจ ารณาอนุมั ติการแก้ไขข้อบั งคับ บริษัท ที่ 33 อานาจกรรมการ และขอให้
เลขานุการบริษัทนาเสนอต่อที่ประชุม
เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่ 33 อานาจกรรมการ ดังนี้
กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติตาม
บทบาทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการ
กากับดูแลและติดตามการดาเนินงานของบริษัท อานาจของกรรมการจึงควรได้รับการระบุอย่างชัดเจนในข้อบังคับ
บริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการยังได้เสนอแนะให้ปรับปรุงการลงนามโดยกรรมการผู้มีอานาจเป็นระบบ
การลงนามโดยกรรมการสองท่าน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอานาจตามหลักของการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 33 อานาจกรรมการ ดังนี้
“คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ ก รรมการคนหนึ่ ง หรื อ หลายคน ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง แทน
คณะกรรมการก็ได้ สาหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้รับมอบหมายนั้นให้คณะกรรมการเป็นผู้กาหนด
ประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการบริหารอื่น คนใดคนหนึ่งร่ วมกัน
จานวนสองคน มีอานาจลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัทกระทาการใดๆ แทนบริษัทได้
คณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท”
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 33 อานาจกรรมการ
คุณวิภา สุวณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอทราบเหตุผลในการแก้ไขอานาจกรรมการ
ประธานฯ ขอให้นางภัทรียา เบญจพลชัย ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจง
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ชี้แจงว่า บริษัทตั้งใจที่จะพัฒนาการกากับดูแลกิจการให้ดีขึ้นมาโดย
ตลอด ให้เ ป็นไปในแนวทางเดี ยวกับข้ อแนะน าของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย เช่ นเดียวกับการแก้ไขอานาจ
กรรมการในครั้งนี้ จะทาให้เกิดการถ่วงดุลอานาจของกรรมการมากขึ้น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อที่
33 อานาจกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 33 อานาจกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้





เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีบัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

518,889,307
13,002
2,636,617

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.49
0.00
0.51

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

หน้า 20 จากจานวน 21 หน้า

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริษทั
คุณสุริยา สุวรรณมานิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายของพนักงานที่เพิ่มขึ้นกับ
จานวนหนี้สูญในงบการเงิน และการเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายกับองค์กรอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เป็นผู้ชี้แจง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานมีความสัมพันธ์กบั ผลประกอบการของ
กิ จ การ แต่ ก็ มี ปั จ จั ย อื่ น ประกอบด้ ว ย ซึ่ ง หนี้ สูญ และการสารองหนี้ สูญ ถื อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยหลั ก ตั ว หนึ่ ง ที่ มี ผลต่ อ ผล
ประกอบการของสถาบันการเงิน สาหรับอัตราส่วนที่ถูกใช้คานวณเปรียบเทียบมากที่สุดในอุตสาหกรรมการเงินคือ Cost to
Income Ratio ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาทิสโก้สามารถรักษาอัตราส่วนที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมมาโดยตลอด
คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการจ้างผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสเป็นพนักงาน และการช่วยเหลือ
สนับสนุนการดาเนินงานของทิสโก้จากกรรมการที่เป็นชาวต่างชาติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงว่า ทิสโก้จ้างผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสเป็นพนักงานบางส่วนถึงจะไม่
ครบจานวนตามเกณฑ์กาหนด แต่ทิสโก้ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมผู้พิการ โดยสนับสนุนงบประมาณจ่าย
เงินเดือนแก่ผู้พิการแทนสภากาชาดไทย ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือตามที่กฎหมายกาหนด
ประธานฯ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า กรรมการที่เป็นชาวต่างชาติเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจากต่างประเทศและให้
การสนับสนุนในการแนะนาลูกค้าและนักลงทุนชาวต่างชาติแก่ทิสโก้
ประธานฯ แจ้งว่า นอกจากนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นส่งคาถามมายังบริษัทล่วงหน้าเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีทาง
การเงินหรือ FINTECH และความพร้อมของทิสโก้ในการนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ ซึ่งเห็นควรให้มีการตอบในที่ประชุม
และขอให้ นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจง
ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า FINTECH คือ การนาเทคโนโลยีมาใช้กับบริการทางการเงิน เช่น ใน
กรณีของพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้บริการทางการเงินมากขึ้น กลุ่มทิสโก้ได้เตรียมความ
พร้ อ มด้ า น FINTECH โดยเน้ น ไปที่ ก ารพั ฒ นาปรับ เปลี่ย นกระบวนการทางานทั้ ง หมดให้ เป็ น เทคโนโลยี สมัย ใหม่
(Transformation) ทั้งในส่วนของการให้บริการลูกค้า ส่วนการปฏิบัติงานภายใน และส่วนการวิเคราะห์ โดยการพัฒนาจะ
เริ่มจากการให้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) แก่ลูกค้าก่อนภายในปี 2560 รวมถึงการบริการบัตร
(Card) และบัตรเสมือน (Virtual Card) และ จะปรับปรุงการดาเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นภายในปี 2561 ซึ่ง
จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและทดแทนการเพิ่มบุคลากร และสุดท้ายในส่วนการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการขายให้ดี
ยิ่งขึ้น
คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นต่ อจานวนพนักงาน เช่น
การขอสินเชื่อผ่านระบบออนไลน์

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

หน้า 21 จากจานวน 21 หน้า

ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยสินเชื่อ
แต่การจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงการทุจริตยังคงจาเป็นต้องใช้บุคลากรจานวนหนึ่งในการตรวจสอบ ใน
ภาพรวมเชื่อว่าประสิทธิภาพที่ดีจะช่วยให้กิจการขยายใหญ่ขึ้นได้โดยไม่จาเป็นต้องเพิ่มบุคลากร
ประธานฯ อ่านคาถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งมายังบริษัทล่วงหน้าเพิ่มเติม เกี่ยวกับ เหตุผลที่ซื้อธุรกิจลูกค้ารายย่อย
จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“SCBT”) กาหนดเสร็จสิ้นของกระบวนการซื้อธุรกิจ การรับรู้
รายได้จากรายการดังกล่าว และแนวทางของทิสโก้ว่า จะยังคงให้บริการผลิตภัณฑ์บางประเภทที่เป็นจุดเด่นของ SCBT
เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมหรือไม่ และขอให้ นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจง
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ชี้แจงว่า เหตุผลของการเข้าซื้อกิจการเนื่องจากกลุ่มทิสโก้ต้องการขยายฐานลูกค้าและ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ครบวงจรมากขึ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติการรับโอนธุรกิจ
ลูกค้ารายย่อยจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) ในช่วงเช้าของวันที่ 20 เมษายน 2560 ใน
ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการโอนข้อมูลเข้าระบบงานและเชิญพนักงานบางส่วนจาก SCBT มาร่วมงานกับทิสโก้ ทั้งนี้ ธนาคาร
มีเป้าหมายในการดาเนินการทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 และจะรับรู้รายได้เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นลงแล้ว โดยจะ
ดาเนินการอย่างรอบคอบระมัดระวัง และให้เกิดความต่อเนื่องกับบริการที่ให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นประเด็นที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยให้ความสาคัญ สาหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งมีจุดเด่นบางประเภทในธุรกิจที่กลุ่มทิสโก้ซื้อมาจาก SCBT เช่น ดอกเบี้ย
เงินฝากในอัตราสูง หรือมีการส่งเสริมการขาย (Promotion) ที่ดี คงจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ตอบสนองความต้อ งการลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มทิสโก้ได้ดีเพียงไร ซึ่งหากพิจารณาแล้วมีผลตอบแทนที่
เหมาะสมเมื่อเทียบกับความเสี่ยง และช่วยมอบบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า ก็อาจพิจารณาขยายขอบเขตให้กว้างขึ้นได้ สาหรับ
ธุรกิจบัตรเครดิต กลุ่มทิสโก้ได้เจรจาให้ทีมงานของ SCBT ดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องต่อไปอีก 12 เดือน หลังจากเสร็จสิ้น
กระบวนการส่งมอบธุรกิจ ซึ่งจะช่วยการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญให้กับทีมงานของกลุ่มทิสโก้ด้วย
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละ
เวลามาประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และกล่าวปิดประชุมเวลา 16.45 น.
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