รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงำนใหญ่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) เลขที่ 48/49 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์
ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร ในวันจันทร์ที่ 23 เมษำยน 2561 เริ่มประชุมเวลำ 14.00 น.
นำยปลิว มังกรกนก ประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ ทำหน้ำที่เป็นประธำนของที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ
มีกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สังเกตกำรณ์จำก
ธนำคำรแห่งประเทศไทยเข้ำร่วมประชุม โดยได้แนะนำเป็นรำยบุคคลดังนี้
กรรมกำรบริษัทที่เข้ำร่วมประชุม 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.6667 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด 12 คน คือ
1. นำยปลิว มังกรกนก
ประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ
2. นำยฮอน คิท ชิง (อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง)
รองประธำนคณะกรรมกำร กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
3. นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกลุ
กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน และประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
5. ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร
กรรมกำรอิสระ
และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
6. นำงภัทรียำ เบญจพลชัย
กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
และกรรมกำรตรวจสอบ
7. นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
8. นำยสถิตย์ อ๋องมณี
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
9. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร และกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
10. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน และกรรมกำรบริหำร
11. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล
กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน กรรมกำรบริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ และกรรมกำรอำนวยกำร
กรรมกำรที่ลำประชุม
1. นำยทำคำชิ คุโรเมะ
กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน และกรรมกำรบริหำร
ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้ำร่วมประชุม 9 คน (*ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมำยให้บริหำรจัดกำรในบริษัทย่อย) คือ
1. นำยศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
(* กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน))
2. นำยพิธำดำ วัชรศิริธรรม
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
(* รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยบรรษัทธนกิจ
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน))
3. นำยชลิต ศิลป์ศรีกุล
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
(* รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยสินเชื่อรำยย่อย
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน))
4. นำยเมธำ ปิงสุทธิวงศ์
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
(* รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยธุรกิจธนบดี และบริกำรธนำคำร
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน))

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

5. นำยไพบูลย์ นลินทรำงกูร

6. นำยชำตรี จันทรงำม
7. นำงยุถิกำ สนธยำนำวิน
8. นำยรุง่ โรจน์ จรัสวิจิตรกุล

9. นำยไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์
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ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส
(* ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
และบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด )
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส
สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
(* ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - บริหำรกำรขำยและ
กำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 1 ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน))
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำนักกำกับดูแลกิจกำร
และเลขำนุกำรบริษัท

ผู้สังเกตกำรณ์จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ที่เข้ำร่วมประชุม คือ
1. นำยสรำวุธ ศิริปักมำนนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร ฝ่ำยตรวจสอบ 1
2. นำงชนนำถ เศวตวงศ์
ผู้ตรวจสอบอำวุโส ฝ่ำยตรวจสอบ 1
3. นำยกัมพล กมลรัตน์ธำดำ
ผู้ตรวจสอบอำวุโส ฝ่ำยตรวจสอบ 1
ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ที่เข้ำร่วมประชุม คือ
1. นำงสำวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4499
2. นำงยุพดี สัจจะวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4819
3. นำยพัสกร วรตินันท์
ผู้จัดกำร
ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญประจำปี 2561 ของบริษัท
โดยประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบด้วยว่ำ บริษัทได้มอบหมำยให้ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำหน้ำที่ดูแลให้กำรประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่ำงโปร่งใสถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ได้จัดเจ้ำหน้ำที่เข้ำสังเกตกำรณ์
กำรลงทะเบียนเข้ำประชุมและกำรนับคะแนนเสียงตลอดกำรประชุม
ต่อจำกนั้น ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ไปยัง
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมโดยชอบตำมข้อบังคับของบริษัทและตำมกฎหมำย รวมทั้งมีกำรแจ้งวำระกำรประชุมให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป
ล่วงหน้ำตั้งแต่วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2561 ผ่ำนช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่อเปิดโอกำสให้ท่ำนผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอ
นอกจำกนี้ บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรเสนอเรื่องที่เห็นว่ำสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน ถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอวำระเพิ่มเติมเข้ำมำยังบริษัทแต่อย่ำงใด สำหรับคำถำมที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งล่วงหน้ำเพื่อขอให้พิจำรณำตอบในที่ประชุม จะทำกำรชี้แจง
เมื่อถึงวำระที่เกี่ยวข้อง ส่วนคำถำมอื่นๆ นอกเหนือจำกวำระที่กำหนด จะทำกำรชี้แจงในวำระที่ 10 ซึ่งเป็นเรื่องอื่นๆ
จำกนั้น ประธำนฯ ได้ข อให้ นำยไพรัช ศรีวิไ ลฤทธิ์ เลขำนุกำรบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทรำบถึงระเบีย บกำรออกเสี ย ง
ลงคะแนนตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่ำ ผู้ถือหุ้นทั้งที่มำเข้ำประชุมด้วยตนเองหรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมำเข้ำประชุม มีสิทธิ
ออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้นวำระกำรพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำร ซึ่งใช้วิธีกำรลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
นอกจำกนี้ ตำมพระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2551 มำตรำ 18 และมำตรำ 21 กำหนดห้ำมมิให้บุคคลใดถือหุ้น
หรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถำบันกำรเงินแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้ นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถำบันกำรเงินโดยฝ่ำฝืน บุคคลนั้นจะยกเอำกำรถือหุ้น
ในส่วนที่เกินนั้นใช้ยันต่อสถำบันกำรเงินดังกล่ำวมิได้ และสถำบันกำรเงินนั้นจะจ่ำยเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื่ นใดให้แก่บุคคลนั้น หรือ
ให้บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมจำนวนหุ้นในส่วนที่เกินมิได้
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวำระให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้ำร่วม
ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นกำรล่วงหน้ำและประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือแบ่งกำรออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบำงส่วน กรณีเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย สำมำรถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบให้แก่
เจ้ำหน้ำที่เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ส่วนผู้ถือหุ้น ที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมและระบุกำรออกเสีย ง
ลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้น

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
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บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อกำรลงมติแต่ละวำระไว้แล้ว ซึ่งกำรประมวลผลกำรนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระ จะนำคะแนนเสียงที่
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจำกจำนวนเสียงเห็นด้วยของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
และชี้แจงเพิ่มเติมว่ำผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกจำกกำรประชุมก่อ นกำรประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ ผู้ถือหุ้นทำกำรลงทะเบียนกลับ
พร้อมส่งบัตรลงคะแนนคืนให้แก่เจ้ำหน้ำที่บริษัทบริเวณประตูทำงเข้ำห้องประชุม
ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ในกำรประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 458 รำย และผู้ถือหุ้นที่
มอบฉันทะ จำนวน 1,284 รำย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะ จำนวน 1,742 รำย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น
479,798,977 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.9258 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัท
ประธำนฯ จึงกล่ำวเปิดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หลังจำกที่ประธำนฯ ได้กล่ำวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่ำงกำรประชุมได้มีผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก
56 รำย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 36 รำย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 514 รำย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
จำนวน 1,320 รำย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะ จำนวน 1,834 รำย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 481,050,250 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 60.0821 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้วทั้งหมด
จำกนั้น ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำระเบียบวำระต่ำงๆ ตำมลำดับ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษำยน
2560 โดยสำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ประธำนฯ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ
คุณเฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ ถือหุ้ น เสนอแนะว่ำไม่มีควำมจำเป็น ต้องรับรองรำยงำนกำรประชุม ผู้ถือหุ้น ในครั้งที่ผ่ำนมำ
เนื่องจำกมีกำรเผยแพร่รำยงำนกำรประชุม ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทและได้รับกำรยอมรับจำกตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณ และขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจำรณำว่ำมีบทบัญญัติของกฎหมำย ระเบียบ คำสั่ง และประกำศของ
หน่วยงำนใดกำหนดไว้หรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง ซักถำม หรือขอให้แก้ไขรำยงำนกำรประชุมเป็นอย่ำงอื่น ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจำรณำลงมติ
รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
480,088,146 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
2 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง จำนวน
22,211 เสียง
ไม่มีบัตรเสีย
วาระที่ 2

พิจารณาให้สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทาในปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำให้สัตยำบันกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระทำในปี 2560 ดังปรำกฏในรำยงำน

ประจำปี
ประธำนฯ กล่ำวสรุปผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระทำในปี 2560 และเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำให้สัตยำบัน
กำรดำเนินงำนดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดปรำกฏใน “รำยงำนจำกคณะกรรมกำร” หน้ำ A1-A2 ของรำยงำนประจำปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ วเห็ นควรเสนอให้ ผู้ถือหุ้นพิจำรณำให้ สัตยำบันกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ไ ด้กระทำ
ในปี 2560 ดังปรำกฏในรำยงำนประจำปี
ประธำนฯ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ
คุณวิภำ สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น ขอสอบถำมดังนี้
1. กำรรับโอนธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยจำกธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน) (“SCBT”) เมื่อเดือนตุลำคม
2560 จะสำมำรถสร้ำงรำยได้ในปี 2561 ให้กับบริษัทได้ในอัตรำร้อยละเท่ำใด และมีแนวโน้มเป็นอย่ำงไร

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หน้ำ 4 จำกจำนวน 16 หน้ำ

2. มำตรฐำนกำรบัญชีสำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน หรือ IFRS9 ซึ่งอยู่ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ จะส่งผล
ต่อกำรกันเงินสำรองจำกเงินให้กู้ยืม และผลประกอบกำรของบริษัทอย่ำงไร
3. กำรเข้ำมำดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของกลุ่มอำลีบำบำ จะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่ำงไร และบริษัทได้มีแผนรองรับ
หรือไม่ อย่ำงไร
ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้เป็นผู้ชี้แจง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้
1. กำรคำดกำรณ์ผลประกอบกำรในอนำคตนั้นทำได้ยำก อย่ำงไรก็ตำม เชื่อว่ำผลกระทบต่อธุรกิจและผลประกอบกำรเป็นไป
ตำมเงินให้สินเชื่อและสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนใกล้เคียงกับสิ่งที่บริษัทมีอยู่
2. สมำคมธนำคำรไทยตระหนักถึงควำมสำคัญที่ต้องปฏิบัติตำมเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย และยังคงดำเนินตำม
แผนปัจจุบันที่จะนำ IFRS9 มำปรับใช้ในเดือนมกรำคม 2562 และเชื่อว่ำธนำคำรทุกแห่งได้เตรียมกำรกันเงินสำรองจำกเงินให้กู้ยืมเพิ่มเติม
ตั้งแต่ปีที่ผ่ำนมำ ในส่วนของบริษัทนั้นได้กันเงินสำรองไว้แล้วเมื่อปี 2560 และจะกันสำรองเพิ่มเติมในปี 2561 เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์ของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ
3. กลุ่มอำลีบำบำประสบควำมสำเร็จในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ซึ่งเป็นกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยลด
กำรพึ่งพำนำยหน้ำหลำยทอด และส่งผลดีต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค สำหรับบริกำรทำงกำรเงินผ่ำนระบบอำลีเพย์ (Alipay) และอำลีไฟแนนซ์
(Ali Finance) ยังมีขนำดและผลกระทบที่จำกัดและน่ำจะมีเพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้บริโภคมำกกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม ทั้งบริษัทและสถำบัน
กำรเงินอื่นยังคงติดตำมสถำนกำรณ์อยู่เสมอ
คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น ขอสอบถำมดังนี้
1. สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ เรื่องให้ธุรกิจให้เช่ำซื้อรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญำ พ.ศ. 2561 วัตถุประสงค์หลักเพื่อ ปรับกำรคำนวณอัตรำดอกเบี้ยของสินเชื่อ เช่ำซื้อรถยนต์เป็น
แบบลดต้นลดดอก จะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่ำงไร และบริษัทมีแนวทำงปรับเปลี่ยนอย่ำงไร
2. แนวโน้มของอัตรำดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) และ MRR (Minimum Retail Rate) ในประเทศไทยมีทิศทำง
เป็นอย่ำงไร และจะส่งผลกระทบต่ออัตรำผลตอบแทนและอัตรำกำรกู้ยืมสินเชื่อของลูกค้ำอย่ำงไร
ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้เป็นผู้ชี้แจง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้
1. กำรปรับวิธีกำรคำนวณอัตรำดอกเบี้ยของสินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ตำมประกำศฯ ดังกล่ำวยังไม่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญ
2. อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของธนำคำรกลำงสหรัฐ (Federal Funds Rate) ในปัจจุบัน อยู่ที่ร้อยละ 1.75 และคำดว่ำแนวโน้ม
อำจปรับขึ้นถึงร้อยละ 2.25-2.5 ภำยในปี 2561 สำหรับอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของไทยยังไม่สำมำรถปรับขึ้นตำมประเทศสหรัฐอเมริกำได้
อย่ำงเต็มที่ในปี 2561 เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจของไทยยังไม่แข็งแรงเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกำ กำรใช้กำลังในกำรผลิตและกำรลงทุนยัง
ไม่เต็มที่ และค่ำเงินบำทยังค่อนข้ำงแข็ง
คุณเฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น ขอทรำบถึงมุมมองของบริษัทในประเด็นต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1. ผลกระทบต่อ บริ ษัท และกำรเตรี ย มแผนรองรั บ กรณี บ ริษัท ได้ รับ โอนธุ ร กิจ สิ น เชื่ อ บั ต รเครดิต จำก SCBT และกำร
เปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมของสถำบันกำรเงินอันเนื่องมำจำกเทคโนโลยีทำงกำรเงิน (Financial Technology)
2. แผนกำรรองรับกำรปรับจำนวนสำขำและพนักงำนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทำงกำรเงิน (Financial Technology)
3. ตำมรำยงำนประจำปี 2560 ได้มีกำรสำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในอัตรำสูง คำดว่ำเป็นผลมำจำกกำรรับโอนธุรกิจ
สินเชื่อบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลจำก SCBT จึงขอทรำบถึงระดับควำมเชื่อมั่น และมำตรกำรรองรับของบริษัทในกำรดำเนิน
ธุรกิจสินเชื่อดังกล่ำว
4. กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มอำลีบ ำบำจะส่งผลกระทบอย่ำงไรต่อบริษัท ในฐำนะสถำบันกำรเงิน เนื่องจำกกลุ่มอำลีบำบำ
สำมำรถประกอบธุรกิจได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพำระบบของสถำบันกำรเงิน อำจทำให้สูญเสียรำยได้หลักได้
5. บริษัทมีแนวคิดอย่ำงไรต่อ เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (“EEC”) ซึ่งจะมีควำมสำคัญในแง่กำรคมนำคมและ
อุตสำหกรรม ตลอดจนเปิดโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ของสถำบันกำรเงินขนำดกลำงและขนำดเล็ก
6. สหภำพยุโรปได้นำเกณฑ์ MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) มำบังคับใช้ เพื่อเพิ่มควำมโปร่งใสทำง
กำรเงิน จึงขอทรำบควำมเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะนำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวมำปรับใช้
7. บริษัทได้ติดตำมสถำนกำรณ์ของดัชนีควำมผันผวน (VIX: Volatility Index) ที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในต่ำงประเทศหรือไม่
ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถำมและข้อคิดเห็น และขอให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้กล่ำวชี้แจงโดยสรุป
บำงส่วนก่อน โดยขออนุญำตยกประเด็นที่ต้องใช้เวลำชี้แจงไปอยู่ในช่วงท้ำยของกำรประชุม
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้
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หน้ำ 5 จำกจำนวน 16 หน้ำ

1. เมื่อปลำยเดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำ ธนำคำรทิสโก้และบริษัทออล-เวย์สซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ได้ลงนำมในข้อตกลง
กำรโอนย้ำยธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลให้กับธนำคำรซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. (Citibank N.A.) แล้ว ยกเว้นธุรกิจ สินเชื่อ ที่มี
หลั กประกัน ได้แก่ สิน เชื่อ ธุร กิจและสิ น เชื่อ ที่อ ยู่อ ำศัย ที่ไ ม่ได้โ อนไป จึงขอไม่แสดงควำมคิดเห็น ในประเด็นดังกล่ ำว สำหรับ รำยได้
ค่ำธรรมเนียมของสถำบันกำรเงินที่ลดลง สถำบันกำรเงินต่ำงๆ อำจต้องหำช่องทำงในกำรสร้ำงรำยได้เพิ่มมำกขึ้น
2. ในหลำยอุตสำหกรรมได้ริเริ่มนำปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มำใช้ อำทิใน แชทบอท (Chatbot) และหุ่นยนต์ที่
สำมำรถทำงำนที่มีควำมซับซ้อนน้อย เพื่อสำมำรถขยำยธุรกิจด้วยทรัพยำกรที่มีอยู่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น และเป็นโอกำสดีสำหรับ
พนักงำนที่สำมำรถพัฒนำศักยภำพและเรียนรู้ที่จะปฏิบัติหน้ำที่อื่นเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น อย่ำงไรก็ตำม ขนำด
ธุรกิจและเครือข่ำยสำขำของบริษัทยังมีขนำดเล็กและขยำยตัวอย่ำงระมัดระวังมำตลอด จึงอำจได้รับผลกระทบไม่มำกในระยะยำว แต่ควำม
จำเป็นในกำรเปิดสำขำใหม่น่ำจะลดน้อยลง เนื่องจำกพัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีทำงกำรเงิน (Financial Technology) ตลอดจนระบบกำร
ชำระเงิน (Payment & Settlement) ที่มีประสิทธิภำพของธนำคำรแห่งประเทศไทยและกระทรวงกำรคลัง
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทัก ท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจำรณำลงมติให้สัตยำบันกำรดำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรที่ได้กระทำในปี 2560 ดังปรำกฏในรำยงำนประจำปี
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ ให้สัตยาบันกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระทำในปี 2560 ดังปรำกฏในรำยงำนประจำปี
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
478,926,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
2 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง จำนวน
1,219,091 เสียง
ไม่มีบัตรเสีย
วาระที่ 3

พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธำนฯ เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ำรณำรั บ รองงบแสดงฐำนะกำรเงิ น และงบก ำไรขำดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ของบริ ษั ท
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ซึ่งได้แสดงฐำนะกำรเงินอย่ำงถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชี ที่รับรองทั่วไป คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ำงบแสดงฐำนะ
กำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดงผลประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มทิสโก้ถูกต้องตำมที่ควร รำยละเอียดปรำกฏใน
รำยงำนประจำปีที่ไ ด้ส่ งให้ ผู้ ถือ หุ้ น พร้อ มหนังสื อ บอกกล่ำวเชิญประชุมในครั้งนี้ แล้ ว และขอให้ น ำยสุ ทัศน์ เรือ งมำนะมงคล ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ นำเสนอต่อที่ประชุม
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริห ำรกลุ่ มทิส โก้ส รุปรำยละเอีย ดของงบกำรเงิน ต่อ ที่ประชุม และขอให้ น ำยชำตรี จัน ทรงำม ผู้ ช่ว ย
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง ชี้แจงรำยละเอียดและกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยงได้ชี้แจงรำยละเอียดและกำรวิเครำะห์งบแสดง
ฐำนะทำงกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จต่อที่ประชุม โดยสรุปสำระสำคัญได้ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้ำของรวม
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท)
กำไรต่อหุน้ (บำท)

งบการเงินรวม
303,388,409
268,656,644
34,731,765
6,117,307
7.61

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31,046,190
9,086,553
21,959,637
4,417,089
5.52

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับรองงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ
คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น กล่ำวกล่ำวชมเชยกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนและอัตรำจ่ำยเงินปันผลของธนำคำร และสอบถำม
ควำมเป็นไปได้ในกำรขยำยธุรกิจด้วยกำรเพิ่มจำนวนสำขำในห้ำงสรรพสินค้ำ เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และโครงข่ำยทำงรถไฟโดยรอบ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นและแสดงควำมเห็นว่ำ ปัจจุบันธนำคำรทิสโก้มีสำขำ 50 แห่งทั่วประเทศ
กำรขยำยสำขำไม่จำเป็นต่อธุรกิจสินเชื่อขนำดใหญ่ซึ่งรวมศูนย์อยู่ในกรุงเทพมหำนครและหัวเมืองใหญ่ แต่จำเป็นต่อธุรกิจสินเชื่อรำยย่อย
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หน้ำ 6 จำกจำนวน 16 หน้ำ

ซึ่งดำเนินกำรในชื่อ “สมหวัง เงินสั่งได้” โดยมีจำนวนสำขำมำกกว่ำ 200 แห่ง และมีแผนจะเพิ่มเป็น 300- 400 แห่งในอนำคต สำหรับเขตพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) เป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญต่อประเทศและมีแนวโน้มควำมคืบหน้ำเป็นลำดับ ซึ่งถ้ำประสบ
ควำมสำเร็จก็จะมีส่วนผลักดันให้เกิดกำรระดมเงินลงทุนทั้งจำกภำครัฐและภำคเอกชน อย่ำงไรก็ดี ควำมจำเป็นในกำรเปิดสำขำของธนำคำร
ใน EEC ยังมีจำกัด เนื่องจำกสินเชื่อขนำดใหญ่จะถูกพิจำรณำจำกส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหำนครดังที่กล่ำวมำแล้ว
คุณเฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึงกำหนดแล้วเสร็จและผลกระทบของข้อตกลงกำรโอนย้ำยธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต
และสินเชื่อบุคคล และกำรขำดทุนจำกวิธีกำรคำนวณทำงคณิตศำสตร์ประกันภัยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงว่ำกำรโอนย้ำยธุรกิจสินเชื่อบุคคลจะดำเนินกำรแล้วเสร็จในไตรมำสที่ 2 และส่งผล
กระทบไม่มำก เนื่องจำกได้เตรียมกันเงินสำรองไว้ครบถ้วนแล้วและมีมูลค่ำ ซื้อขำยใกล้เคียงกัน ส่วนธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตจะดำเนินกำร
แล้วเสร็จในไตรมำส 4 เนื่องจำกมีขั้นตอนและระบบข้อมูลที่แตกต่ำงและซับซ้อนกว่ำ
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้ จัดกำรใหญ่อ ำวุโ ส สำยควบคุมกำรเงิน และบริหำรควำมเสี่ย ง ชี้แจงว่ำวิธีกำรค ำนวณทำงคณิต ศำสตร์
ประกันภัยถูกใช้ในกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยเพื่อผลประโยชน์ของพนักงำนกรณีเกษียณอำยุเพื่อสำรองไว้ตำมมำตรฐำนบัญชี หำกมีกำร
ปรับเปลี่ยนสมมติฐำนหรือตัวแปรที่นำมำใช้คำนวณ เช่น อัตรำเงินเฟ้อ อัตรำคิดลด (Discount Rate) อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และ
จำนวนพนักงำน ก็จะมีกำรรับรู้กำรเปลี่ ยนแปลงของประมำณกำรดังกล่ำว เข้ำเป็นผลกำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมคณิตศำสตร์
ประกันภัย
คุณเฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น สอบถำมเพิ่มเติม ถึงหลักในกำรพิจำรณำประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น จำกกำร
โอนย้ำยธุรกิจสินเชื่อออกไปเพียงบำงส่วน
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงว่ำ เดิมทีธุรกิจสินเชื่อที่บริษัทต้องกำร คือ สินเชื่อที่อยู่อำศัยและสินเชื่อธุรกิจรำย
เล็ก (SME) แต่ได้ซื้อธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยทั้งหมดเพรำะเป็นควำมประสงค์ของผู้ขำย ซึ่งในกำรขำยธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วน
บุคคลได้ผ่ำนกำรพิจำรณำและวิเครำะห์อย่ำงถี่ถ้วนแล้วว่ำส่งผลดีต่อบริษัท และตระหนักว่ำบริษัทมีควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจสินเชื่อรำยย่อย
ที่มีหลักประกันมำกกว่ำ
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ รับรองงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป
จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
479,295,163 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
202 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง จำนวน
865,291 เสียง
ไม่มีบัตรเสีย
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2560 เป็นเงินสารองตามกฎหมาย เงินปันผล และอื่นๆ

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2560 เป็นเงินสำรองตำมกฎหมำย
เงินปันผล และอื่นๆ และขอให้นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ นำเสนอต่อที่ประชุม
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 115 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
หลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำรจ่ำยเงินปันผลจะต้องจ่ำยจำกกำไรที่เป็นเงินสดจำกงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร โดยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แบ่งตำมจำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน
นอกจำกนี้ มำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 บริษัทต้องจัดสรร
กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุน
สำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2560 บริษัทไม่จัดสรรเป็นสำรองตำมกฎหมำย เนื่องจำกบริษัทมี
สำรองครบถ้วนตำมที่กฎหมำยกำหนดแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรปี 2560 ตำมรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: บำท)

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ ต้นปี 2560
เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2559
กำไรสุทธิของบริษัทสำหรับปี 2560

4,292,126,638
(2,802,287,033)
4,417,088,424

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หน้ำ 7 จำกจำนวน 16 หน้ำ

(หน่วย: บำท)

ปรับรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
กาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลสาหรับปี 2560

(27,811,158)
5,879,116,871

บริษัทมีกำไรสะสมที่สำมำรถจัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2560 จำนวน 5,879,116,871 บำท โดยบริษัทได้จัดสรรเงินสำรอง
ตำมกฎหมำยได้ครบถ้วนเต็มจำนวนแล้ว
บริษัทมีนโยบำยที่จะจ่ำยเงินปันผลในอัตรำที่เหมำะสมตำมผลกำรดำเนินงำนของกลุ่ม โดยคงไว้ซึ่งอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสี่ยงที่แข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อกำรขยำยตัวของธุรกิจในอนำคต โดยกำรจ่ำยเงินปันผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
กำรดำรงสถำนะของบริษัทย่อยของบริษัท ในฐำนะธนำคำรพำณิชย์ที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2560 เป็น
เงินสำรองตำมกฎหมำย เงินปันผล และอื่นๆ ดังต่อไปนี้
- ไม่จัดสรรเป็นเงินสำรองตำมกฎหมำย เนื่องจำกบริษัทมีสำรองครบถ้วนตำมที่กฎหมำยกำหนดแล้ว
- จัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2560 เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิในอัตรำหุ้นละ 5.00
บำท คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมำณ 4,003 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 65.7 ของกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนตำม
งบกำรเงินรวมเทียบกับอัตรำร้อยละ 56.0 ในปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้
โดยกำหนดวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษำยน 2561 และกำหนดกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 18 พฤษภำคม 2561 ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ำยจำกกำไรสุทธิที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 ซึ่ง
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรำเท่ำกับ 2/8 ของเงินปันผลที่ได้รับ
- จัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2560 ส่วนที่เหลือจำกกำรจ่ำยเงินปันผล เป็นเงินกองทุนตำมเกณฑ์กำรกำกับ
แบบรวมกลุ่มของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ
คุณเฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึงควำมเป็นไปได้ของกำรแตกพำร์หุ้นบริษัท ซึ่งปัจจุบันรำคำพำร์อยู่ที่ 10 บำท
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ชี้แจงว่ำ ปัจจุบันนี้คณะกรรมกำรยังไม่มีกำรพิจำรณำเรื่องกำรแตกพำร์หุ้นแต่อย่ำงใด
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติม ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติกำร
จัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2560 เป็นเงินสำรองตำมกฎหมำย เงินปันผล และอื่นๆ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตกิ ำรจัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2560 เป็นเงินสำรองตำมกฎหมำย เงินปันผล
และอื่นๆ ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
481,032,043 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
2 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง จำนวน
8,111 เสียง
ไม่มีบัตรเสีย
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติจำนวนกรรมกำรและกำรแต่งตั้งกรรมกำร
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เนื่องจำกในวำระที่ 5 และ 6 เป็นกำรพิจำรณำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรบริษัท ดังนั้น เพื่อ
เป็นกำรเปิดให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรจึงสมัครใจออกจำกที่
ประชุมในระหว่ำงกำรพิจำรณำวำระดังกล่ำว และเสนอให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นท่ำนใดท่ำนหนึ่งเป็นผู้ดำเนินกำรประชุมในวำระที่ 5 และ 6
ที่ประชุมเลือก ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ถือหุ้น ทำหน้ำที่ดำเนินกำรประชุมในวำระที่ 5 และ 6 และขอให้เลขำนุกำรบริษัท
ชี้แจงรำยละเอียดในวำระที่ 5 ต่อที่ประชุม
เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงรำยละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมดังนี้ ตำมข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ
ประจำปีทุกครั้งให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรทั้งชุดพร้อมกันในครำวเดียว ส่งผลให้คณะกรรมกำรทั้งคณะครบวำระกำรดำรงตำแหน่งพร้อมกัน
ในวันนี้ ในวำระนี้แบ่งกำรพิจำรณำเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นกำรพิจำรณำอนุมัติจำนวนกรรมกำร และส่วนที่ 2 เป็นกำรพิจำรณำอนุมัติ
กำรแต่งตั้งกรรมกำร
ในกำรพิจำรณำอนุมัติจำนวนกรรมกำร ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
จำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษัทเป็นครั้งครำวโดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำร

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หน้ำ 8 จำกจำนวน 16 หน้ำ

ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร รวมทั้งมีสัดส่วนของกรรมกำรที่มีสัญชำติไทยตำมที่กฎหมำยกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75
ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
ในกำรนี้คณะกรรมกำรตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำจำนวนกรรมกำรที่เหมำะสมใน
กำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัท คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรที่มีต่อบริษัท โดยคำนึงถึ ง
ควำมจำเป็นขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทมีขนำดและองค์คณะที่เหมำะสม จึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจำรณำกำหนดจำนวนกรรมกำรที่ 11 คน
โดยแจ้งว่ำผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มำร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ดำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ
ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติจำนวนกรรมกำรที่ 11 คน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตจิ ำนวนกรรมกำรที่ 11 คน ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
480,150,087 เสียง คิดเป็นร้อยละ
99.8163
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
883,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.1837
งดออกเสียง จำนวน
7,693 เสียง
ไม่มีบัตรเสีย
จำกนั้น เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงว่ำในส่วนของกำรแต่งตั้งกรรมกำร ข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 23 และข้อ 24 กำหนดให้น ำ
หลักเกณฑ์และวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มำใช้ในกำรแต่งตั้งกรรมกำร ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจำกัด มำตรำ 70 และมำตรำ 71 วรรค 1 เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยมีโอกำสในกำรแต่งตั้งตัวแทนเข้ำรับตำแหน่งกรรมกำรมำกยิ่งขึ้น
นอกจำกนี้ บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ซึ่งเมื่อพ้น
กำหนดระยะเวลำดังกล่ำว ไม่ปรำกฏว่ำมีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแต่อย่ำงใด
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม โดยพิจำรณำควำมรู้
ควำมสำมำรถ ประวัติ และประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ มีควำมเข้ำใจเพียงพอด้ำนกำรเงินและกำรธนำคำร เศรษฐกิจ กฎหมำย และอื่นๆ
โดยค ำนึง ถึงควำมต้อ งกำรและประโยชน์สู ง สุ ดขององค์ ก ร กำรก ำกับ ดูแลกิจกำรที่ ดี กฎหมำย และกฎระเบี ย บที่ เกี่ย วข้ อ ง เพื่อ ให้
คณะกรรมกำรมีขนำดและองค์คณะที่เหมำะสมที่สุด และสำหรับตำแหน่งกรรมกำรอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติ
กำรกำกับดูแลกิจกำรของทิสโก้ ซึ่งเข้มงวดกว่ำประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภำยหลังจำกกำรพิจำรณำคุณสมบัติที่เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทของบุคคลที่ได้รับกำรคัดเลือก
ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนแล้ว คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิ จำรณำและอนุมัติกำร
แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมกำร ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ ปรำกฏในหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งไ ปให้
ท่ำนผู้ถือหุ้นแล้ว
รายนาม
ตาแหน่งที่เสนอ
1. นำยปลิว มังกรกนก
กรรมกำรอิสระ
2. นำยฮอน คิท ชิง (อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง)
กรรมกำรที่มิใช่ผู้บริหำร
3. นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมกำรอิสระ
5. ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร
กรรมกำรอิสระ
6. นำงภัทรียำ เบญจพลชัย
กรรมกำรอิสระ
7. นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์
กรรมกำรอิสระ
8. นำยสถิตย์ อ๋องมณี
กรรมกำรอิสระ
9. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
กรรมกำรที่มิใช่ผู้บริหำร
10. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
11. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล
กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อดังกล่ำว ได้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว
คณะกรรมกำรเสนอแต่งตั้งกรรมกำรอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่ำ 9 ปีต่อเนื่องกัน ในครั้งนี้จำนวน 3 ท่ำน ได้แก่ รองศำสตรำจำรย์
ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์, ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร และ นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ เนื่องจำกทั้ง 3 ท่ำน เป็นบุคลำกรที่มีควำมรู้
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และควำมสำมำรถเป็นที่ยอมรับอย่ำงสูง มีประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจในธุรกิจสถำบันกำรเงินที่เหมำะสม และจำเป็นต่อกำรสนับสนุน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรให้บรรลุเป้ำหมำย
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมโปร่งใสในกำรแต่งตั้งกรรมกำรอิสระ จึงได้อนุมัติ “นโยบำยกำรประเมินควำมเป็นอิสระ
ของกรรมกำร” เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2560 จำกกำรประเมินควำมเป็นอิสระ พบว่ำ กรรมกำรอิสระทุกท่ำนยังปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเป็น
อิสระได้เป็นอย่ำงดี
คณะกรรมกำรเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ให้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง
กรรมกำรตำมที่เสนอ กลับเข้ำดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึ่ง เนื่องจำกเห็นว่ำกรรมกำรทั้ง 11 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมำะสมกับ
กำรประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำร และไ ด้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วย
ควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำร และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
นอกจำกนี้ นำยปลิว มังกรกนก, รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์, ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร, นำงภัทรียำ
เบญจพลชัย, นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ และนำยสถิตย์ อ๋องมณี เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมนิยำมกรรมกำรอิสระที่บริษัทกำหนดในนโยบำยและ
แนวปฏิบัติ เรื่องกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ซึ่งเข้มงวดกว่ำประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ดำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ
ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติแต่งตั้งกรรมกำร
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตจิ ำนวนแต่งตั้งบุคคลดังรำยชื่อต่อไปนี้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร ด้วยวิธีลงคะแนนเสียงแบบ
สะสม (Cumulative Voting) ตำมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
1. นำยปลิว มังกรกนก
367,474,841 เสียง
33,531,733 เสียง
2. นำยฮอน คิท ชิง (อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง)
622,983,179 เสียง
218,328,900 เสียง
3. นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกลุ
394,893,751 เสียง
6,093,501 เสียง
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
344,126,063 เสียง
56,852,256 เสียง
5. ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร
346,415,160 เสียง
54,553,159 เสียง
6. นำงภัทรียำ เบญจพลชัย
352,153,099 เสียง
48,830,853 เสียง
7. นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์
362,793,085 เสียง
38,175,234 เสียง
8. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
398,275,510 เสียง
2,688,900 เสียง
9. นำยสถิตย์ อ๋องมณี
376,203,896 เสียง
24,770,523 เสียง
10. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮวิร์ด ซุน)
835,230,169 เสียง
6,093,501 เสียง
11. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล
394,874,759 เสียง
6,093,501 เสียง
รวม
4,795,423,512 เสียง
496,012,061 เสียง
งดออกเสียง
27,527 เสียง
บัตรเสีย
- ไม่มี วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ดำเนินกำรประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เนื่องจำกในวำระที่ 6 เป็นกำรพิจำรณำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ค่ำตอบแทนกรรมกำร จึงขอให้ ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน กลับเข้ำร่วม
ประชุมเพื่อชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทรำบข้อเท็จจริงอย่ำงครบถ้วน
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้
ทบทวนค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี เพื่อให้ค่ำตอบแทนกรรมกำรมีควำมเหมำะสมต่อภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
ถึงแม้ในปี 2560 จะมีกำรปรับขึ้นค่ำตอบแทนไปแล้ว แต่ค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจุบันของบริษัทยังคงต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของอุตสำหกรรม
ที่มีผลกำรดำเนินงำนในระดับเดียวกันในอัตรำร้อยละ 57 และขอให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้นำเสนอรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ในปัจจุบันและรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เสนอปรับปรุงใหม่ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2560
ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูปของเงินรำงวัล ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ให้แก่ประธำนคณะกรรมกำร
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ไม่เกิน 2,400,000 บำทต่อปี และกรรมกำรท่ำนอื่นไม่เกินท่ำนละ 600,000 บำทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้ถือหุ้นจะกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอน และจำนวนเงินที่จะจ่ำยจริงในแต่ละครำว ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
สิทธิที่กรรมกำรจะได้รับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ปฏิบัติหน้ำที่เพิ่มเติม
ในกำรพิจำรณำค่ ำตอบแทนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทนจะเป็น ผู้ พิจำรณำอัต รำ
ค่ำตอบแทนที่เหมำะสมและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยอัตรำและองค์ ประกอบของค่ำตอบแทนกรรมกำรจะต้องสำมำรถจูงใจ
กรรมกำรที่มีควำมสำมำรถและมีค วำมสำคัญ ต่อ กำรปฏิบัติห น้ำที่ข องคณะกรรมกำร โดยหลีกเลี่ย งกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่มำกเกิน
ควำมจำเป็น ค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำรที่มิได้เป็นผู้บริหำรควรพิจำรณำตำมหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสำหกรรมนั้นๆ ซึ่งพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์ทำงำน ควำมตั้งใจและควำมทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่ำงๆ ที่กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถทำให้กับบริษัทได้ ในกรณีที่
คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้กรรมกำรรำยใดทำหน้ำที่เพิ่มเติม (เช่น กำรเป็นสมำชิกในคณะกรรมกำรต่ำงๆ เป็นต้น) กรรมกำรรำยนั้น
จะได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่
เพิ่มเติมดังกล่ำว อนึ่ง สำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มทิสโก้ บริษัทกำหนดให้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรเฉพำะ
ท่ำนที่มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทแม่ และ/หรือมิได้เป็นผู้บริหำรของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ โดยกำรจ่ำย (ถ้ำมี) จะอยู่ในรูปแบบและ
อัตรำเดียวกับที่จ่ำยให้กับกรรมกำรของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
สำหรับในปีนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ทบทวนค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี เพื่อให้ค่ำตอบแทน
กรรมกำรมีควำมเหมำะสมต่อ ภำระหน้ำที่และควำมรับผิ ดชอบของกรรมกำร ถึงแม้ในปี 2560 จะมีกำรปรับขึ้ น ค่ ำตอบแทนไปแล้ว
แต่ค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจุบันของบริษัทยังคงต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของอุตสำหกรรมที่มีผลกำรดำเนินงำนในระดับเดียวกันในอัตรำร้อยละ
57 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจึงเสนอให้ปรับเพิ่มค่ำตอบแทนรำยเดือนของประธำนคณะกรรมกำร จำกอัตรำ 200,000 บำท
เป็นอัตรำ 240,000 บำท ซึ่งไม่ได้รับกำรปรับมำตั้งแต่ปี 2554 และเสนอให้ปรับเพิ่มค่ำเบี้ยประชุมของคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุดเป็น
อัตรำ 50,000 บำท สำหรับกรรมกำรชุดย่อย ซึ่งเป็นกำรปรับตำมอัตรำเงินเฟ้อและไม่มีกำรปรับมำตั้งแต่ปี 2553
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนยังเสนอให้กำหนดค่ำเบี้ยประชุมสำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำร
ในอัตรำ 60,000 บำท สำหรับประธำนคณะกรรมกำร และอัตรำ 50,000 บำทสำหรับกรรมกำร หรือในอัตรำเดียวกับค่ำเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ำค่ำตอบแทนกรรมกำรมีควำมเหมำะสมต่อภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ทั้งนี้ จะไม่มีกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมให้แก่กรรมกำรและสมำชิกของคณะกรรมกำรชุดย่อยที่ปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำของบริษัทใน
กลุ่มทิสโก้ และหลังจำกกำรปรับอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรดังกล่ำว ค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทโดยรวม จะเพิ่มขึ้นจำก 12.74 ล้ำนบำท
เป็น 18.06 ล้ำนบำท ต่อปี หรือร้อยละ 41.7 ซึ่งยังคงต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของอุตสำหกรรมที่มีผลกำรดำเนินงำนในระดับเดียวกันในอัตรำร้อยละ 40
ปรำกฏรำยละเอียดอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจุบันและอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เสนอดังนี้
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(หน่วย: บำท)

พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
รายเดือน
คณะกรรมการ
ประธำน
200,000
กรรมกำร
50,000
ที่ปรึกษำ
40,000
คณะกรรมการบริหาร
ประธำน
60,000
กรรมกำร
40,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธำน
60,000
กรรมกำร
40,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธำน
60,000
กรรมกำร
40,000

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2561
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
รายเดือน
240,000
50,000
40,000

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(ร้อยละ) /1

60,000
50,000
-

37.5
58.3
-

-

60,000
50,000

25

-

60,000
50,000

25

-

60,000
50,000

25
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(หน่วย: บำท)

พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
รายเดือน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธำน
60,000
กรรมกำร
40,000

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2561
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
รายเดือน
-

60,000
50,000

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(ร้อยละ) /1
25

หมำยเหตุ: /1 ร้อยละของกำรเปลี่ยนแปลงคำนวณจำกค่ำตอบแทนรำยปีที่คำดว่ำจะมีกำรประชุมณะกรรมกำร จำนวน 7 ครั้ง ต่อปี

 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน
1. รถประจำตำแหน่งสำหรับประธำนคณะกรรมกำร
2. ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภำพเฉพำะกรรมกำรสัญชำติไทยที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป
3. กำรประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท
คณะกรรมกำรเห็ น ควรเสนอให้ ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ค่ ำ ตอบแทนในอั ต รำใหม่ ใ ห้ แ ก่ ก รรมกำรในรู ป ของเงิ น รำงวั ล
ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ให้แก่ประธำนคณะกรรมกำรไม่เกิน 3,300,000 บำทต่อปี และกรรมกำรท่ำนอื่นไม่เกินท่ำนละ
950,000 บำทต่อปี รถประจำตำแหน่งสำหรับประธำนคณะกรรมกำร ประกันชีวิตและประกัน อุบัติเหตุกลุ่มหรือประกันสุขภำพเฉพำะ
กรรมกำรสัญชำติไทยที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป และกำรประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท โดยให้มีผลตลอดไปหรือ
จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง คณะกรรมกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้ถือหุ้นจะกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอน และจำนวนเงินที่จะจ่ำยจริง
ในแต่ละครำว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมกำรจะได้รับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัท ให้ปฏิบัติหน้ำที่เพิ่มเติมตำมที่เสนอ
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ดำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ
คุณเฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น มีควำมเห็นสอดคล้องกับวิธีกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรที่นำเสนอ อย่ำงไรก็ตำม
ขอเสนอให้พิจำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมผลกำรปฏิบัติงำน (Pay-for-Performance) ซึ่งจะแปรผันตำมผลประกอบกำรของบริษัท รวมถึง
เสนอให้พิจำรณำสวัสดิกำรรถประจำตำแหน่งให้กับกรรมกำรท่ำนอื่นด้วย เนื่องจำกกรรมกำรทุกท่ำนได้สร้ำงคุณประโยชน์ให้กับบริษัท
ประธำนคณะกรรมสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนกล่ำวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่ำคณะกรรมกำรมีควำมตั้งใจ
และทุ่มเทในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่บริษัทอย่ำงแท้จริง ถึงแม้ว่ำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมผลกำรปฏิบัติงำนจะเป็นหลักปฏิบัติของบริษัทจด
ทะเบียนและสถำบันกำรเงินอื่น แต่บริ ษัทได้ยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติในกำรไม่จ่ำยเงินพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมกำรมำโดยตลอด จึงได้
กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเฉพำะในรูปของค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบี้ยประชุม และมีควำมเห็นว่ำกำรปรับค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่
เสนอนั้นเพียงพอและเหมำะสมดีแล้ว และไม่ขอรับสวัสดิกำรรถประจำตำแหน่งให้กับกรรมกำรท่ำนอื่นเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติม ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ดำเนินกำรประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติ
อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรและรับทรำบค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจุบัน ทั้งนี้ กรรมกำรที่เป็นผู้ถือหุ้น ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
456,055,117 เสียง คิดเป็นร้อยละ
94.8047
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
24,978,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ
5.1925
งดออกเสียง จำนวน
13,663 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0028
ไม่มีบัตรเสีย
และรับทราบค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจุบัน
เมื่อที่ประชุมพิจำรณำวำระที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตัง้ ให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรทุกท่ำน
จึงกลับเข้ำร่วมประชุมในวำระต่อไป
คณะกรรมกำรกลับเข้ำที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกล่ำวขอบคุณที่แต่งตั้งให้เข้ำดำรวตำแหน่งอีกวำระหนึ่ง
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2561

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรกำหนดค่ำตอบแทนสำหรับปี 2561 และขอให้
รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ชี้แจงรำยละเอี ยดในวำระนี้
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ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อ 40 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่ำตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัทสำหรับปี 2561 ตำมแนวปฏิบัติ เรื่องกำรคัดเลือก
ผู้สอบบัญชี และคณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง นำงสำวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นำงสำวรัชดำ ยงสวัสดิ์วำณิชย์
และ/หรือ นำงนงลักษณ์ พุ่มน้อย แห่งสำนักงำน อีวำย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 และผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
สำมำรถลงนำมในรำยงำนของผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจำกพิจำรณำว่ำผู้สอบบัญชีดังกล่ำว มีคุณสมบัติตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยและ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่น่ำพอใจ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้ำงต้นได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 จำนวนไม่เกิน
10,350,000 บำท แบ่งเป็นค่ำตอบแทนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 620,000 บำท และค่ำตอบแทนของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 9 บริษัท
เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 9,730,000 บำท
สำหรับค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่มทิสโก้สำหรับปี 2561 รวมจำนวน 10,350,000 บำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน
ร้อยละ 19.9 หรือ 1,720,000 บำท กำรปรับเพิ่มของค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นไปตำมกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนระบบบัญชีเพื่อรองรับ
กำรจัดทำบัญชีสำหรับมำตรฐำนบัญชีใหม่ (IFRS9) ตลอดจนกำรสอบทำนนโยบำยบัญชีตำมมำตรฐำนบัญชีใหม่ ทั้งนี้ บริษัทจะทำกำรทดสอบ
ผลกระทบของกำรใช้มำตรฐำนบัญชีใหม่ในปีนี้รวมถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ซึ่งส่งผลให้ปริมำณงำนของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น นอกจำกนี้ ค่ำตอบแทน
ผู้สอบบัญชีธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทออล-เวย์ส จำกัด ที่เพิ่มขึ้นยังมีผลมำจำกปริมำณธุรกรรมจำกกำรรับโอนธุรกิจลูกค้ำ
รำยย่อยจำกธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน) ที่เกิดขึ้นเต็มปี
คณะกรรมกำรเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตเลขที่ 4499 และ/หรือ นำงสำวรัชดำ ยงสวัสดิ์วำณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4951 และ/หรือ นำงนงลักษณ์ พุ่มน้อย
ผู้สอบบัญชี รับอนุญำตเลขที่ 4172 แห่งสำนักงำน อีวำย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
สำมำรถลงนำมในรำยงำนของผู้สอบบัญชีได้ และกำหนดค่ำตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 จำนวนไม่เกิน 10,350,000 บำท
แบ่งเป็นค่ำตอบแทนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 620,000 บำท และค่ำตอบแทนของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 9 บริษัท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน
9,730,000 บำท
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ
คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น แสดงควำมคิดเห็นว่ำบริษัทควรพิจำรณำให้ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นอัตรำคงที่ และไม่
ปรับเพิ่มขึ้นเป็นเวลำอย่ำงน้อย 3 ปี เนื่องจำกจำนวนสำขำไม่ได้เพิ่มขึ้นมำก และบริษัทมีมำตรฐำนและกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำโดย
ตลอดเสนอ
ประธำนฯ ให้ข้อคิดเห็นว่ำ แม้บริษัทจะมีมำตรฐำนที่ดี ก็ยังจำเป็นต้องมีกำรตรวจสอบบัญชีเพื่อควำมเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ซึ่ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้อยู่ในอัตรำที่เหมำะสมอยู่แล้ว
คุณเฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น สอบถำมและเสนอแนะดังนี้
1. เมื่อบริษัทได้โอนย้ำยธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลแล้ว คำดว่ำปริมำณธุรกรรมจะลดลงและค่ำตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีควรลดลงเช่นกัน และบริษัท ออล-เวยส์ จำกัด จะมีทิศทำงกำรดำเนินกิจกำรในอนำคตอย่ำงไร หลังจำกกำรโอนย้ำยธุรกิจ
สินเชื่อบัตรเครดิต
2. ควรกำหนดอัตรำสูงสุดของค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะทำให้กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีมีควำมยืดหยุ่น
มำกกว่ำ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
1. ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561 ได้พิจำรณำเสร็จสิ้นก่อนกำรบรรลุข้อตกลงกำรโอนย้ำยธุรกิจสินเชื่อบัตร
เครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จในไตรมำส 4 ปี 2561 นอกจำกนี้ ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่ำงกระบวนกำรโอนย้ำยธุรกิจ
ตลอดจนบัญชีที่เกี่ยวข้องต้องได้รับกำรตรวจสอบที่ถูกต้องเช่นกัน กำรลดลงของปริมำณกำรทำธุรกรรมของธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตและ
สินเชื่อส่วนบุคคลจึงควรเกิดในปีถัดไป สำหรับค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้น สืบเนื่องจำกบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินและ
พัฒนำระบบ เพื่อ รองรับกำรบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อ งกับเครื่องมือทำงกำรเงินทุกประเภท ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อ ง
เครื่องมือทำงกำรเงิน (TFRS9) ซึ่งจะบังคับใช้ในปี 2562 ผู้สอบบัญชีจึงมีบทบำทสำคัญในกำรพิจำรณำระบบของบริษัทและวิเครำะห์
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น ซึ่งอำจส่งผลให้ต้องปรับปรุงงบกำรเงินในปีก่อนหน้ำด้วย จึงส่งผลให้ปริมำณงำนของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นมำก
2. ขอรับข้อ เสนอแนะไว้พิจำรณำ อย่ำงไรก็ตำม ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีได้ผ่ำนกำรพิจำรณำและเจรจำต่อ รองแล้ว
หำกธุรกรรมมีปริมำณลดลงในระหว่ำงปีอย่ำงมีนัยสำคัญ ทำงบริษัทจะเจรจำกับผู้สอบบัญชีอีกครั้ง
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจำรณำลงมติอ นุมัติ กำรแต่งตั้งผู้ส อบบัญชี
และกำรกำหนดค่ำตอบแทนสำหรับปี 2561

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
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ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรกำหนดค่ำตอบแทนสำหรับปี 2561 ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
478,970,846 เสียง คิดเป็นร้อยละ
99.5703
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
2,066,832 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.4297
งดออกเสียง จำนวน
12,572 เสียง
ไม่มีบัตรเสีย
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 12,000 ล้านบาท

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติ กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 12,000 ล้ำนบำท และขอให้
คุณสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ เป็นผู้ดำเนินกำรประชุมและชี้แจงรำยละเอียดต่อที่ประชุม
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติ กำรออกและเสนอขำยหุ้น กู้ว งเงิน หมุนเวีย นไม่เกิน
12,000 ล้ำนบำท ดังนี้
บริษัทมีนโยบำยในกำรบริหำรแหล่งเงินทุนผ่ำนกำรออกตรำสำรที่หลำกหลำย เพื่อบริหำรต้นทุนกำรระดมทุนและบริหำรควำมเสี่ยง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทสำมำรถจัดหำเงินทุนและบริหำรต้นทุน รวมถึงบริหำรสภำพคล่องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
บริษัทได้พิจำรณำกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้เป็นจำนวนวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 12,000 ล้ำนบำท เพื่อเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกในกำรบริหำร
แหล่งเงินทุนและสภำพคล่องในกำรดำเนินงำนสำหรับบริษัท
ทั้งนี้ ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ต่อประชำชนของบริษัทมหำชนจะต้อง
ได้รับมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งม ำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน เนื่องจำกอัตรำดอกเบี้ยในตลำดมีกำรปรับตัวอย่ำงรวดเร็วตลอดเวลำ ดังนั้น เพื่อให้มีควำมคล่องตัวในกำรออกหุ้นกู้
ตำมช่วงเวลำและเงื่อนไขที่เหมำะสม โดยมีเงื่อนไขและข้อกำหนดต่ำงๆ ดังนี้
ชนิดของหุ้นกู้
: หุ้นกู้ ประเภทมีหรือไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ
มูลค่ำวงเงินที่สำมำรถเสนอขำย : วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 12,000 ล้ำนบำท
ลักษณะกำรเสนอขำย
: ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนรำยใหญ่ และ/หรือ
ผู้ลงทุนสถำบัน โดยเสนอขำยทั้งหมดภำยในครั้งเดียวหรือหลำยครั้ง
อำยุ
: ไม่เกิน 10 ปี นับจำกวันที่ออกหุ้นกู้
เงื่อนไขและข้อกำหนด
: มอบอ ำนำจให้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่ มทิสโก้พิจำรณำก ำหนดรำคำเสนอขำย
เงื่อนไข และข้อกำหนดสิทธิต่ำงๆ ตลอดจนช่วงเวลำในกำรออก และกำรเสนอขำยหุ้นกู้
คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 12,000 ล้ำนบำท มีอำยุ
ไม่เกิน 10 ปี นับจำกวันออกหุ้นกู้ และกำรมอบอำนำจให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้เป็นผู้กำหนดรำคำเสนอขำย เงื่อนไขและ
ข้อกำหนดต่ำงๆ ตลอดจนช่วงเวลำในกำรออกและกำรเสนอขำยหุ้นกู้
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ
คุณธนประเสริฐ ไพโรจน์พชร ผู้ถือหุ้น สอบถำมเกี่ยวกับรำยละเอียดในกำรพิจำรณำกำรออกหุ้นกู้ อำยุและควำมถี่ของหุ้นกู้
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงว่ำหุ้นกู้ที่บริษัทเคยออกได้ทยอยหมดอำยุลง โดยตำมงบกำรเงินประจำปี บริษัทมี
มูลค่ำหุ้นกู้คงเหลือประมำณ 7,000 ล้ำนบำท สำหรับกำรพิจำรณำออกหุ้นกู้ เฉลี่ยจะอยู่ที่ปีละประมำณ 6-12 ครั้ง ขึ้นกับสภำวะตลำด
คุณเฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึงกำรขออนุมัติหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 12,000 ล้ำนบำท ถือเป็นกำรอนุมัติแบบมอบ
อำนำจทั่วไป (General Mandate) ภำยในวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 12,000 ล้ำนบำท เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่หมดอำยุใช่หรือไม่
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรกลุ่มทิสโก้ กล่ำวว่ำเป็นกำรขออนุมัติอำนำจในกำรออกหุ้นกู้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในวงเงินไม่เกิน
12,000 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็นแบบวงเงินหมุนเวียน
คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำชำวต่ำงชำติสำมำรถซื้อหุ้นกู้ของบริษัทได้หรือไม่ เนื่องจำกมีอัตรำดอกเบี้ยที่สูงกว่ำ
หุ้นกู้ต่ำงประเทศ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงว่ำชำวต่ำงชำติสำมำรถซื้อหุ้นกู้ของบริษัทได้ แต่หุ้นกู้ที่บริษัทเสนอขำยส่วนมำกเป็น
หุ้นกู้ในประเทศและเสนอขำยต่อกับนักลงทุนสถำบันหรือผู้ลงทุนชำวไทยที่มีควำมมั่นใจต่อตลำดตรำสำรหนี้
คุณเฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำผู้ถือหุ้นกู้รำยเดิมมีสิทธิในกำรซื้อหุ้นกู้รุ่นใหม่ก่อนหรือไม่
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงว่ำส่วนใหญ่จะเป็นกำรเสนอขำยให้ผู้ถือหุ้นกู้ รำยเดิมก่อน แต่หำกผู้ถือหุ้นกู้รำยเดิม
ไม่ต้องกำรซื้อแล้วก็ยังมีนักลงทุนรำยอื่นรองรับอยู่

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หน้ำ 14 จำกจำนวน 16 หน้ำ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจำรณำลงมติอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้
วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 12,000 ล้ำนบำท มีอำยุไม่เกิน 10 ปี นับจำกวันออกหุ้นกู้ และกำรมอบอำนำจให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้
เป็นผู้กำหนดรำคำเสนอขำย เงื่อนไขและข้อกำหนดต่ำงๆ ตลอดจนช่วงเวลำในกำรออกและกำรเสนอขำยหุ้นกู้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตกิ ำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 12,000 ล้ำนบำท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
สำมในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
474,665,612 เสียง คิดเป็นร้อยละ
98.6728
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
6,375,445 เสียง คิดเป็นร้อยละ
1.3253
งดออกเสียง จำนวน
9,193 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0019
ไม่มีบัตรเสีย
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 การประชุมวิสามัญ

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติ กำรแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 กำรประชุมวิสำมัญ และขอให้เลขำนุกำรบริษัท
นำเสนอต่อที่ประชุม
เลขำนุกำรบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 กำรประชุมวิสำมัญ ดังนี้
ตำมที่พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 100 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ 21/2560 เรื่องกำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยเพื่ ออำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ กำหนดเรื่องกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียก
ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำย จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 กำรประชุมวิสำมัญ เป็นดังนี้
“กำรประชุมครำวอื่นบรรดำมี นอกจำกกำรประชุมสำมัญที่ระบุไว้ในข้อ 14. ของข้อบังคับนี้เรียกว่ำ กำรประชุมวิสำมัญ
คณะกรรมกำรอำจเรียกประชุมวิสำมัญในวัน เวลำ และสถำนที่ที่คณะกรรมกำรกำหนดได้ สุดแต่จะเห็นสมควร แต่อย่ำงไรก็ดี
ต้องมีหนังสือบอกกล่ำวโดยชอบถึงกำรที่จะประชุมนั้น ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 16. แห่งข้อบังคับนี้
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด อำจเข้ำชื่อกันทำ
หนังสือร้องขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในกำรที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย เมื่อมีคำร้องขอเช่นว่ำนั้น ให้คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยในสี่สบิ ห้ำวันนับแต่วั นที่ได้รับ
หนังสือจำกผู้ถือหุ้น”
คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำรประชุมวิสำมัญ
ประธำนฯ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ
คุณเฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น สอบถำมและเสนอแนะประเด็นดังนี้
1. โดยปกติในกำรประชุมผู้ถือหุ้น หลังจำกกำรเลือกตั้งกรรมกำร จะมีกำรกำหนดกรรมกำรผู้มีอำนำจผูกพัน แต่ทำงบริษัท
ไม่มวี ำระกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำว
2. บริษัทควรพิจำรณำดำเนินกำรตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องกำรกำหนดให้กรรมกำรที่ไม่ถือ
สัญชำติไทยสำมำรถเป็นกรรมกำรได้ เพื่อเปิดโอกำสในกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ
3. บริษัทควรกำหนดผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียกประชุมวิสำมัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสำมัญแล้วไม่ ครบองค์
ประชุมและไม่สำมำรถจัดกำรประชุมเพื่อลงมติกำรประชุมได้
ประธำนฯ ชี้แจงแต่ละประเด็นดังนี้
1. บริษัทปฏิบัติตำมข้อบังคับในปัจจุบัน แต่หำกผู้ถือหุ้นเสนอให้ปฏิบัติตำมวิธีอื่น ทำงบริษัทจะศึกษำในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. บริษัทมีข้อปฏิบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรที่ชัดเจน และยินดีที่จะมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมกำรที่ไม่ได้ถือสัญชำติไทย
ที่มีวิสัยทัศน์มำสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
3. ขอรับไว้พิจำรณำไว้ โดยอำจกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติเรื่องระเบียบกำรเรียกประชุม วิสำมัญและประกำศให้
ทรำบเป็นกำรทั่วไปผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท
คุณ สิ ท ธิโ ชค บุ ญวณิ ช ย์ ผู้ ถือ หุ้ น สอบถำมและเสนอแนะประเด็ น กำรแก้ไ ขข้ อ บั งคั บ ให้ ส ำมำรถจัด กำรประชุ ม ผ่ ำนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)
คุณเฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น แสดงควำมคิดเห็นว่ำกำรลงคะแนนเสียงแบบออนไลน์ (Online Voting) ยังอยู่ในขั้นตอนกำร
พิจำรณำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ แต่มีแนวโน้มที่จะผ่ำนกำรพิจำรณำ เนื่องจำกสำมำรถดึงดูดควำมสนใจจำกนักลงทุนต่ำงชำติได้

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หน้ำ 15 จำกจำนวน 16 หน้ำ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 15 กำรประชุมวิสำมัญ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตกิ ำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำรประชุมวิสำมัญ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
481,041,939 เสียง คิดเป็นร้อยละ
99.9983
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
200 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง จำนวน
8,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0017
ไม่มีบัตรเสีย
วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธำนฯ กล่ำวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำมเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท
คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทจัดทำหนังสือประวัติของบริษัท และสอบถำมถึงกำรยุติธุรกิจบัตรเครดิตของ
บริษัท เนื่องจำกคำดหวังว่ำบริษัทจะมีนวัตกรรมในธุรกิจนี้
ประธำนฯ กล่ำวว่ำบริษัทกำลังจัดทำหนังสือเกี่ยวกับประวัติและพัฒนำกำรที่สำคัญของบริษัทสำหรับวำระครบรอบ 50 ปี ในปี
2562 และขอให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงในอีกประเด็นหนึ่ง
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงว่ำ ผู้บริหำรได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วว่ำธุรกิจบัตรเครดิตมีกำรแข่งขันสูงทั้งใน
และต่ำงประเทศ และกำรพัฒนำธุรกิจให้ประสบควำมสำเร็จใช้เวลำนำน จึงเห็นว่ำกำรมุ่งมั่นและทุ่มเทในธุรกิจที่บริษัทมีควำมเชี่ยวชำญน่ำจะ
ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่ดีกว่ำ ในระดับควำมเสี่ยงที่เหมำะสม อย่ำงไรก็ตำมอำจมีกำรนำธุรกิจนี้กลับมำพิจำรณำใหม่ได้ในอนำคต
คุณสวัสดิ์ เหลืองเรืองฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมควำมเห็นของบริษัท เกี่ยวกับนโยบำยของรัฐบำลที่ต้องกำรให้สถำบันกำรเงินควบ
รวมกันเพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่ง
ประธำนฯ แสดงควำมเห็นว่ำ กำรควบรวมเป็นเรื่องสำคัญซึ่งควรพิจำรณำบนพื้นฐำนเหตุผลและวัตถุประสงค์ในกำรสร้ำง
ศักยภำพทำงธุรกิจในลักษณะส่งเสริมกันทีช่ ัดเจนเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น มำกกว่ำเพียงเพื่อเหตุผลด้ำนขนำด บริษัทมั่นใจว่ำหำกบริษัท
สำมำรถสร้ำงผลประกอบกำร ควบคุมควำมเสี่ยงและต้นทุน ตลอดจนเข้ำใจประเภทและฐำนลูกค้ำเป็นอย่ำงดี ก็จะสำมำรถดำเนินธุรกิจที่
บริษัทมีควำมเชี่ยวชำญต่อไปได้อย่ำงมั่นคง
ผู้ถือหุ้น กล่ำวแสดงควำมเห็นว่ำกำรควบรวมกิจกำรในอุตสำหกรรมกำรเงินอำจจะไม่มีควำมจำเป็น แต่ยังควรพิจำรณำถึงกำร
ร่วมมือกับบริษัทอื่นเพื่อพัฒนำธุรกิจให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
คุณอำทร อัศวชินเทพกุล ผู้ถือหุ้น กล่ำวชมเชยมุมมองของประธำนฯ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ในประเด็นธุรกิจ
สินเชื่อบัตรเครดิตและกำรควบรวม และกำรบริหำรจัดกำรหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ที่มีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง กับขอทรำบนโยบำย
ในกำรจัดกำรมิให้จำนวนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำชมเชย และขอให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้กล่ำวชี้แจง
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรกลุ่มทิสโก้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นแทนคณะผู้บริหำรและพนักงำน และชี้แจงว่ำหนี้ที่มีปัญหำในระบบมี
แนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ และน่ำจะผ่ำนจุดสูงสุดในช่วงกลำงปี 2561 ตำมกำรคำดกำรณ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
โดยสำเหตุหลักน่ำมำจำกสภำวะเศรษฐกิจของประเทศที่ดีขึ้นเป็น ลำดับ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยกำรพิจำรณำให้สินเชื่อทั้งรำยใหญ่และรำย
ย่อยด้วยควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ และดำเนินกำรติดตำมหนี้เสียทุกรำยอย่ำงถึงที่สุดโดยไม่ละเลยมำโดยตลอดเพื่อให้บริษัทเกิดควำม
เสียหำยน้อยที่สุด
คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น กล่ำวถึงมำตรฐำนในกำรเก็บ รักษำและส่งมอบใบหุ้นของลูกค้ำอย่ำงระมัดระวังของบริษัท
หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ซึ่งอำจสร้ำงควำมไม่สะดวกแก่ลูกค้ำ และขอทรำบมุมมองแนวโน้มดัชนีรำคำหุ้นตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ช่วงปลำยปีและกลุ่มหุ้นที่น่ำลงทุนในปีนี้ รวมถึงแนวทำงของบริษัทสำหรับกรณีกรรมกำรอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันเกินกว่ำ 9 ปี
ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และขอให้คุณไพบูลย์ นลินทรำงกูล ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ อำวุโส
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัทหลักทรัพย์ ทิส โก้ จำกัด เป็นผู้ ชี้แจงในประเด็น แรก และขอให้ ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร
ประธำนคณะกรรมสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ชี้แจงในประเด็นถัดไป
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด กล่ำวว่ำทิศทำงของตลำด
หลักทรัพย์ในไตรมำส 4 น่ำจะอยู่ในช่วงขำขึ้น ส่วนกำรคำดกำรณ์ดัชนีรำคำหุ้นสิ้นปีนั้นคงทำได้ยำก แต่มีควำมเป็นไปได้สูงที่จะไม่ต่ำกว่ำ
1850 จุด ตำมกำรคำดกำรณ์ของนักวิเครำะห์ส่ วนใหญ่ ส ำหรับ กลุ่มหุ้น ที่น่ำลงทุน คงยังต้อ งติดตำมสถำนกำรณ์ กัน ต่อ ไป โดยบริษัท

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หน้ำ 16 จำกจำนวน 16 หน้ำ

หลักทรัพย์ ทิสโก้ ได้พัฒนำแอปพลิเคชัน Stock Scan ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุน ในกำรคัดเลือกหุ้นที่เหมำะสมสำหรับแต่ละคน
หำกท่ำนใดสนใจสำมำรถติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทได้
ประธำนคณะกรรมสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ขอรับประเด็น กรรมกำรอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันเกินกว่ำ 9 ปี
ดังกล่ำวไว้พิจำรณำ และชี้แจงว่ำ เนื่องจำกบริษัทได้มีกำรปรับตำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงในปี 2560 ทำงคณะกรรมกำรจึงเห็นควรให้คง
กรรมกำรชุดเดิมไว้ก่อนเป็นระยะเวลำ 2 ปี โดยนำนโยบำยกำรประเมินควำมเป็นอิสระของกรรมกำรมำบังคับใช้ตำมที่ เลขำนุกำรบริษัทได้
รำยงำนไปแล้ว อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ เตรียมวำงแนวทำงในกำรปรับเปลี่ยนกรรมกำรเพื่อมิให้มี
กรรมกำรอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันเกินกว่ำ 9 ปี ตำมร่ำงหลักเกณฑ์ธรรมำภิบำลของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่คำดว่ำจะเริ่มมีผล
บังคับใช้กับกรรมกำรอิสระของสถำบันกำรเงินในปี 2564-2565
เลขำนุกำรบริษัทแจ้งว่ำบริษัทจะเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท ภำยใน
14 วัน นับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำไปสอบทำนและตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนกำรประชุมได้ และหำกมีข้อ
โต้แย้งหรือแก้ไข ผู้ถือหุ้นสำมำรถแจ้งได้ที่ สำนักเลขำนุกำรบริษัท หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2633 6805 หรือ อีเมลที่ tisco_cs@tisco.co.th
และขอให้คืนบัตรลงคะแนนเสียงส่วนที่เหลือทั้งหมดแก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทบริเวณหน้ำห้องประชุม
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว ประธำนฯ ได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่สละเวลำมำประชุมและ
ได้เสนอข้อคิดเห็นต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และกล่ำวปิดประชุมเวลำ 17.17 น.

- ปลิว มังกรกนก (นำยปลิว มังกรกนก)
ประธำนที่ประชุมและประธำนคณะกรรมกำร

- ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ (นำยไพรัช ศรีวิไลฤทธิ)์
เลขำนุกำรบริษัท

