รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2563
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงำนใหญ่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) เลขที่ 48/49 อำคำรทิสโก้
ทำวเวอร์ ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนำยน 2563 เริ่มประชุมเวลำ 14.00 น.
นำยปลิว มังกรกนก ประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ ทำหน้ำที่เป็นประธำนของที่ประชุม (“ประธำน”) และ
แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำมีกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้ สอบบัญชี
ของบริษัท และผู้สังเกตกำรณ์จำกธนำคำรแห่งประเทศไทยเข้ำร่วมประชุม โดยได้แนะนำเป็นรำยบุคคลดังนี้
กรรมกำรบริษัทที่เข้ำร่วมประชุม 10 รำย คิดเป็นร้อยละ 83.3333 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด คือ
1. นำยปลิว มังกรกนก
ประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ
2. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
และกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
4. ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร และกรรมกำรอิสระ
5. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
ประธำนคณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง
ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
และกรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบริหำรงำน
6. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
กรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร และกรรมกำรอิสระ
7. ดร. กุลภัทรำ สิโรดม
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
และกรรมกำรอิสระ
8. นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ
กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน
9. นำยศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
กรรมกำรอำนวยกำรกลุ่มทิสโก้
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง กรรมกำรบริหำร
และกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน
กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. นำยสถิตย์ อ๋องมณี

กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
และกรรมกำรอิสระ

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

หน้ำ 2 จำกจำนวน 25 หน้ำ

กรรมกำรที่ลำประชุม เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ (COVID-19)
1. นำยฮอน คิท ชิง (อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง)
รองประธำนคณะกรรมกำร
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
และกรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบริหำรงำน
2. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน
ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้ำร่วมประชุม 11 รำย (* ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมำยให้บริหำรจัดกำร
ในบริษัทย่อย) คือ
1. นำยพิธำดำ วัชรศิริธรรม
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
(* รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยบรรษัทธนกิจ
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน))
2. นำยชลิต ศิลป์ศรีกุล
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
(* รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยสินเชื่อรำยย่อย
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน))
3. นำยเมธำ ปิงสุทธิวงศ์
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
(* รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยธุรกิจธนบดีและบริกำรธนำคำร
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน))
4. นำยไพบูลย์ นลินทรำงกูร
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส
(* ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด)
5. นำยชำตรี จันทรงำม
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส
สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง
6. นำยรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
(* ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - บริหำรกำรขำยและ
กำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 1 ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน))
7. นำยเดชพินันท์ สุทัศนทรวง
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
(* ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - ปฏิบัติกำรสินเชื่อรำยย่อย
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน))
8. นำยพิชำ รัตนธรรม
ผูช้ ่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
(* ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - ธุรกิจธนบดี
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน))
9. นำยไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำนักกำกับดูแลกิจกำร
และเลขำนุกำรบริษัท
10. นำงสำวภำวิณี องค์วำสิฏฐ์
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
(* ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด)
11. นำงสำววันธนำ โชติชัยสถิตย์
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ – สำยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(* กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด)
ผู้สังเกตกำรณ์จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ที่เข้ำร่วมประชุม คือ
1. นำงสำววรำรักษ์ วงษ์ภู่
ผู้ตรวจสอบอำวุโส ฝ่ำยตรวจสอบ 1
ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ที่เข้ำร่วมประชุม คือ
1. นำงสำวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4499
2. นำงสำวนภัสวรรณ พรเลิศ
ผู้จัดกำร

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

หน้ำ 3 จำกจำนวน 25 หน้ำ

ประธำนกล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญประจำปี 2563 ของบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ
เนื่องจำกกำรจัดประชุมยังอยู่ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ (COVID-19) บริษัทจึงต้องกำหนดมำตรกำรและ
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม เพื่อป้องกันและลดโอกำสเสี่ยง เช่น กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม ซึ่งอำจทำให้เกิดควำมล่ำช้ำ
และทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับควำมสะดวก ประธำนได้กล่ำวขออภัย และขอบคุณในควำมเข้ำใจและควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่ง ประธำนได้
แจ้งที่ประชุมว่ำเพื่อสุขอนำมัยของผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรจะดำเนินกำรประชุมให้สั้น กระชับ รวมทั้งงดใช้ไมโครโฟนสำหรับกำร
สอบถำมในห้องประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถำม ขอให้เขียนคำถำมลงในกระดำษที่จัดเตรียมไว้ส่งให้แก่เจ้ำหน้ำที่แทน
บริษัทได้มอบหมำยให้ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำหน้ำที่ดูแลให้กำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่ำงโปร่งใส
ถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ได้จัดเจ้ำหน้ำที่เข้ำสังเกตกำรณ์กำรลงทะเบียน
เข้ำประชุมและกำรนับคะแนนเสียงตลอดกำรประชุม
บริษัทได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมวำระกำรประชุมและเอกสำร
ประกอบไปยั งผู้ ถื อ หุ้ นล่ วงหน้ ำก่ อ นกำรประชุ ม โดยชอบตำมข้ อ บั งคั บของบริ ษั ท และตำมกฎหมำย รวมทั้ งมี กำรแจ้ งวำระ
กำรประชุมให้ทรำบเป็นกำรทั่วไปล่วงหน้ำตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภำคม 2563 ผ่ำนช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิด โอกำสให้ท่ำนผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำง
เพียงพอ
นอกจำกนี้ บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรเสนอเรื่องที่เห็นว่ำสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวำระ
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน ถึง วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลำ
ดังกล่ำวปรำกฏว่ำ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวำระเพิ่มเติมเข้ำมำยังบริษัทแต่อย่ำงใด
จำกนั้น ประธำนได้ขอให้ นำยไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เลขำนุกำรบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทรำบถึงระเบียบกำรออกเสียง
ลงคะแนนตำมข้อบังคับของบริษัท
เลขำนุ กำรบริษั ท ชี้ แจงระเบี ยบกำรออกเสียงลงคะแนนตำมข้อ บั งคั บของบริ ษั ท ข้ อ 20 ซึ่ งก ำหนดว่ำ ผู้ถื อ หุ้ น
ที่มำประชุมด้วยตนเองหรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มำเข้ำประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้นวำระกำรพิจำรณำ
แต่งตั้งกรรมกำร ซึ่งใช้วิธีกำรลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
นอกจำกนี้ พระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2551 มำตรำ 18 และมำตรำ 21 กำหนดห้ำมมิให้บุคคลใดถือหุ้น
หรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถำบันกำรเงินแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดเว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถำบันกำรเงินโดยฝ่ำฝืน บุคคล
นั้นจะยกเอำกำรถื อ หุ้นในส่ วนที่ เกิ นนั้ นใช้ยั นต่ อ สถำบั นกำรเงินดั งกล่ ำวมิ ได้ และสถำบั นกำรเงิ นนั้ นจะจ่ ำยเงิ นปั นผลหรื อ
ผลตอบแทนอื่นใดให้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมจำนวนหุ้นในส่วนที่เกินมิได้
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวำระให้แก่ผู้ถือหุ้น
ก่อนเข้ำร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นกำรล่วงหน้ำและประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
หรือแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วน (กรณีเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย) สำมำรถลงคะแนน
ในบัตรลงคะแนนและมอบให้แก่เจ้ำหน้ำที่เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่น
เข้ำร่วมประชุมและระบุกำรออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อกำรลงมติแต่ละวำระไว้แล้วตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งกำรประมวลผลกำรนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวำระ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจำกจำนวนเสียงเห็นด้วยของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียง
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ออกจำกกำรประชุมก่อนกำรประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ลงทะเบียน พร้อมส่งบัตรลงคะแนน
คืนให้แก่เจ้ำหน้ำที่บริษัทบริเวณประตูทำงเข้ำห้องประชุม
เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและรำบรื่น ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถำมหรือข้อเสนอแนะขอให้เขียนคำถำมลง
ในกระดำษที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ส่งให้แก่เจ้ำหน้ำที่แทนกำรใช้ไมโครโฟน คำถำมที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งล่วงหน้ำเพื่อขอให้พิจำรณำตอบ
ในที่ ประชุมจะได้รับกำรชี้แจงเมื่อถึง ระเบียบวำระที่เกี่ยวข้อง ส่วนคำถำมอื่นๆ นอกเหนือจำกระเบียบวำระที่ กำหนดจะได้รับ
กำรชี้แจงในระเบียบวำระที่ 8 ซึ่งเป็นวำระปรึกษำกิจกำรอื่นๆ
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หน้ำ 4 จำกจำนวน 25 หน้ำ

ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ในกำรประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้ ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 205 รำย และ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 1,429 รำย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะ จำนวน 1,634 รำย
ถือหุ้นรวมกันทั้ งสิ้น 486,483,399 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.7606 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้วทั้ งหมดของบริษัท ครบเป็น
องค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัท
ประธำนจึงกล่ำวเปิดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลังจำกที่ประธำน ได้กล่ำวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่ำงกำรประชุมได้มีผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
เพิ่มเติมอีก 38 รำย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 37 รำย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 243 รำย
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 1,466 รำย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะ จำนวน 1,709 รำย
ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 486,975,819 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.8221 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้วทั้งหมด
จำกนั้น ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุมตำมลำดับ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22
เมษำยน 2562 โดยสำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ประธำนได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง
ซักถำม หรือขอให้แก้ไขรำยงำนกำรประชุมเป็นอย่ำงอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
486,829,866 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง จำนวน
87,600 เสียง
ไม่มีบัตรเสีย
ระเบียบวาระที่ 2

พิ จ ารณาให้ สั ต ยาบั น การด าเนิ น งานของคณะกรรมการที่ ไ ด้ ก ระท าในปี 2562 ดั ง ปรากฏ
ในรายงานประจาปี

ประธำนเสนอให้ที่ ประชุมพิจำรณำให้สัตยำบันกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระทำในปี 2562 ดังปรำกฏ
ในรำยงำนประจำปี
ประธำนกล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทจะนำเสนอวีดิทัศน์สรุปผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระทำในปี 2562
และเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำให้สัตยำบันกำรดำเนินงำนดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดปรำกฏใน “รำยงำนจำกคณะกรรมกำร” หน้ำ
1-2 ของรำยงำนประจำปี และเอกสำรแนบ 3 หน้ำ 20-21 ของหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำให้สัตยำบันกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระทำ
ในปี 2562 ดังปรำกฏในรำยงำนประจำปี
ประธำนได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ
ดร. เฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมดังนี้
1. ควำมสำมำรถในกำรรองรับสถำนกำรณ์ที่ ลู กค้ ำอำจไม่ส ำมำรถช ำระหนี้ ได้ต ำมปกติ หลั งจำกสิ้ นสุ ด กำรปรั บ
โครงสร้ำงหนี้ตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ของสถำบันกำรเงิน
2. บริษัทได้ประเมินและจัดทำแผนบริหำรจัดกำรระดับเงินกองทุนในระยะ 1-3 ปีข้ำงหน้ำ ตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของไวรัส COVID-19 หรือไม่ อย่ำงไร
ประธำนกล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้เป็นผู้ชี้แจง
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

หน้ำ 5 จำกจำนวน 25 หน้ำ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้
จำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 มีควำมรุนแรงส่งผลกระทบต่อ ภำคธุรกิจสถำบันกำรเงิน
กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม และกลุ่มธุรกิจจัดกำรกองทุนทั้งหมด และไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ว่ำ เหตุกำรณ์จะสิ้นสุดเมื่อใด อย่ำงไร
ก็ตำม หน่วยงำนทำงกำรและสถำบันกำรเงินได้ร่วมมือกันประคับประคองสถำนกำรณ์ให้คลี่คลำยในทำงที่ดี สำหรับกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี้ ตำมมำตรกำรช่วยเหลือ ลูกหนี้รำยย่ อ ยที่ ได้ รับผลกระทบจำก COVID-19 ในระยะที่ 2 กลุ่ม ทิ สโก้ได้ ประเมิ น
เหตุกำรณ์ตั้งแต่ระยะที่ 1 แล้วว่ำจะต้องช่วยเหลือลูกค้ำ ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง แต่จะนำนเท่ำใดนั้นขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์และ
สภำวะเศรษฐกิจโลก มิใช่ขึ้นอยู่กับสถำบันกำรเงินไทยเท่ำนั้น สำหรับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (Non-performing Loan: NPL)
ซึ่งจะมีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้น กลุ่มทิสโก้จะได้ติดตำมและประเมินผลกระทบอย่ำงใกล้ชิด
กลุ่ม ทิ สโก้มี แนวทำงช่วยเหลือ ลูกหนี้ที่ ได้ รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ดั งกล่ำว ในช่วง 3 เดือ นที่ ผ่ ำนมำพบว่ ำ
ประมำณร้อยละ 90 ของลูกหนี้ที่ ปรับโครงสร้ำงหนี้ สำมำรถชำระหนี้ได้ตำมระยะเวลำที่กำหนด และมีสัญญำณที่ดีจำกจำนวน
ลูกหนี้ที่ขอปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ำลูกหนี้ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบได้เข้ำสู่กระบวนกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี้แล้ว
ในสถำนกำรณ์ปกติ กลุ่มทิสโก้ได้จัดให้มีกำรทดสอบภำวะวิกฤต (Stress Test) ทุกไตรมำสตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศ
ไทยกำหนด อีกทั้ งยังจัดท ำแผนธุรกิจในระยะ 3 ปี ซึ่งทบทวนทุ กไตรมำส และหำกประเมินสถำนกำรณ์ในกรณีเลวร้ำยที่ สุด
ที่เกิดขึ้นได้ (Worst Case Scenario) กลุ่มทิสโก้ก็ยังคงมีฐำนะกำรเงินและมีเงินกองทุนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ถึงแม้ NPL และ
กำรกันเงินสำรองจะเพิ่มขึ้นก็ตำม ทั้งนี้อยู่บนสมมติฐำนในระยะเริ่มต้น เนื่องจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ยังไม่สะท้อน NPL ที่แท้จริง
อีกทั้งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้มีกำรกำหนดมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยที่ได้รับผลกระทบจำก COVID-19 เพื่อชะลอ
กำรเกิด NPL และช่วยเหลือให้ลูกหนี้สำมำรถผ่ำนสถำนกำรณ์นี้ไปได้
ธนำคำรแห่งประเทศไทยและสถำบันกำรเงินไทยได้บริหำรจัดกำรแบบระมัดระวังมำโดยตลอด ทำให้ปัจจุบันสถำบัน
กำรเงินไทยมีควำมแข็งแกร่งสูง มีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Ratio) ทั้งระบบตำมมำตรฐำนสำกลอยู่ที่ร้อยละ
18 ซึ่งสูงกว่ำอัตรำส่วนที่ ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ในขณะที่ สถำบั นกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำและยุโรปอยู่ที่
ร้อยละ 11 ซึ่งควรมีอัตรำเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่สูงกว่ำสถำบันกำรเงินไทย เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกเศรษฐกิจโลก
อย่ำงไรก็ตำม แม้ตัวเลข NPL และกำรกันเงินสำรองจะปรับตัวเพิ่มขึ้น และส่งผลเชิงลบต่อกำไรสุทธิ แต่ระบบสถำบันกำรเงินไทย
ยังคงมีควำมแข็งแกร่ง
ส่วนเศรษฐกิจไทย ภำครัฐได้สนับสนุนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริม
เศรษฐกิจไทย รวมถึงดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทยยังคงเกินดุลอยู่ แม้ค่ำเงินบำทจะยังคงแข็งค่ำก็ตำม
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน กล่ำวเสริมว่ำกรณีที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล เป็นผลมำจำก
โครงสร้ำงกำรส่งออกของประเทศไทย เมื่อมีกำรส่งออกน้อย กำรนำเข้ำสินค้ำจึงน้อยลงไปด้วย
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติให้ สัตยำบันกำรดำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรที่ได้กระทำในปี 2562 ดังปรำกฏในรำยงำนประจำปี
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ ให้สัตยาบันกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระทำในปี 2562 ดังปรำกฏในรำยงำน
ประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
486,463,718 เสียง คิดเป็นร้อยละ
99.9770
ไม่เห็นด้วย จำนวน
112,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0230
งดออกเสียง จำนวน
351,000 เสียง
ไม่มีบัตรเสีย
ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธำนเสนอให้ 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 2562 ที่แสดงไว้ในรำยงำนประจำปี
2562 ซึ่งได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว โดยรำยงำนประจำปี

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

หน้ำ 6 จำกจำนวน 25 หน้ำ

ดังกล่ำวได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอให้นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรกลุ่มทิสโก้ นำเสนอต่อที่ประชุม
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้สรุปรำยละเอียดของงบกำรเงินต่อที่ประชุม และขอให้นำยชำตรี จันทรงำม ผู้ช่วย
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง ชี้แจงรำยละเอียดและกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยงได้ชี้แจงรำยละเอียดและกำรวิเครำะห์
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จต่อที่ประชุม โดยสรุปสำระสำคัญได้ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

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

งบการเงินรวม
298,304,095
259,107,981
39,196,114
7,273,198
9.08

งบการเงินเฉพาะกิจการ
32,315,764
8,041,819
24,273,945
6,224,284
7.77

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับรองงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ
นำยบำซัน กูมำร์ ดูกำร์ ได้สอบถำมว่ำบริษัทสำมำรถเพิ่มสัดส่วนกำรกู้ยืมระหว่ำงธนำคำร (Interbank) ให้มำกขึ้นได้
หรือไม่
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ชี้แจงว่ำปัจจุบันอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย (R/P Rate) อยู่ที่ร้อยละ 0.5 ทำให้กำรกู้ยืม
ระหว่ำงธนำคำรมีต้นทุนต่ำที่สุด แต่หำกคำนึงถึงควำมมั่นคงแล้วเห็นว่ำกำรรับเป็นเงินฝำกจะมีควำมมั่นคงมำกกว่ำ แม้ว่ำต้นทุน
จะสูงกว่ำก็ตำม ที่ผ่ำนมำบริษัทเป็นผู้ให้กู้ยืมเงินสุทธิ (Net Lender) ในตลำดกำรกู้ยืมระหว่ำงธนำคำรมำโดยตลอด เนื่องจำกเห็นว่ำ
มีควำมผันผวนในตลำดสูงเกินไป
นำยวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมถึงสภำพคล่องทำงกำรเงิน (Liquidity) ในระบบกำรธนำคำรปัจจุบัน
เป็นอย่ำงไร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิ สโก้ กล่ำวว่ำสภำพคล่องทำงกำรเงินในระบบกำรธนำคำรของประเทศไทยปรับตัว
เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลำกว่ำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ติดตำมสภำพคล่องส่วนเกิน (Excess Liquidity) ในระบบอย่ำงต่อเนื่อง
โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับประมำณ 3 ล้ำนล้ำนบำท ซึ่งเห็นว่ำระบบธนำคำรปัจจุบันมีสภำพคล่องส่วนเกินในปริมำณที่สูงเพียงพอ
นำงสำวลั ดดำ ฐิ ติ เกี ย รติ พงศ์ ผู้ รั บมอบฉั นทะจำกสมำคมส่ งเสริ ม ผู้ ลงทุ นไทย สอบถำมว่ ำ อั ตรำส่ วนค่ ำใช้ จ่ ำ ย
ดำเนินงำนต่อรำยได้รวม (Cost to Income ratio) ที่สูงกว่ำปีก่อนถึงร้อยละ 4 นั้น บริษัทคำดว่ำปีนี้จะลดลงได้หรือไม่ และบริษัท
มีแผนแก้ไขอย่ำงไร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ชี้แจงว่ำระดับของ Cost to Income Ratio ต้องอำศัยหลำยปัจจัยพิจำรณำประกอบกัน
ซึ่งทำงคณะกรรมกำรได้กำหนดเป้ำหมำยและดัชนีชี้วัดผลงำน (Key Performance Indicator: KPI) ที่ชัดเจนในเรื่องนี้ให้กับผู้บริหำรและ
พนักงำน
ประธำนเสริมว่ำ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนได้กำหนดกรอบกำรบริหำรและ KPI ที่ชัดเจนในแต่ละปี
และที่ผ่ำนมำบริษัทพยำยำมปรับเปลี่ยนต้นทุนกำรบริหำรเป็นต้นทุนแปรผันเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยได้รับผลตอบแทนที่ดี
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและ
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีบัตรเสีย
ระเบียบวาระที่ 4

จำนวน
จำนวน
จำนวน

หน้ำ 7 จำกจำนวน 25 หน้ำ

486,843,825
112,100
7,100

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9770
คิดเป็นร้อยละ 0.0230

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562 และการงดจ่ายปันผล และ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2562 และกำรงดจ่ำยปันผล
และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล โดยขอให้นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ นำเสนอต่อ
ที่ประชุม
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรก่อนหักส่วนของ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยตำมงบกำรเงินรวมจำนวน 7,273,197,652 บำท เพิ่มขึ้น 229,456,622 บำท จำกปี 2561 ทั้ งนี้ หำกไม่รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2562 จำนวน 7,270,233,420 บำท
ตำมมำตรำ 115 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
กำรจ่ำยเงินปันผลจะต้องจ่ำยจำกกำไรที่เป็นเงินสดจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นอกจำกนี้ มำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2562 บริษัทไม่จัดสรรเป็นสำรองตำมกฎหมำย เนื่องจำกบริษัทมีสำรองครบถ้วนตำมที่กฎหมำยกำหนดแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรจำกผลกำรดำเนินงำน กำรจ่ำยปันผลระหว่ำงกำล และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตำมงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรปี 2562 ตำมรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: บำท)

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ ต้นปี 2562
เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2561
กำไรสุทธิของบริษัทสำหรับปี 2562
ปรับรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
กาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลสาหรับปี 2562
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562
กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังการจ่ายปันผล

7,482,642,602
(5,604,428,774)
6,224,284,071
(15,712,303)
8,086,785,596
(6,205,149,743)
1,881,635,853

สืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 เพื่อมิให้สิทธิในกำรรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับ
ผลกระทบจำกกำรเลื่อนกำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรได้มีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญ และ
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตรำหุ้นละ 7.75 บำท ซึ่งจ่ำยเมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2563 คิดเป็นจำนวนเงินรวม 6,205,149,743 บำท หรือ
คิดเป็นอัตรำร้อยละ 85.4 ของกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวม เทียบกับอัตรำร้อยละ 79.9 ในปี 2561
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี
2562 และกำรงดจ่ำยปันผล ดังต่อไปนี้
- ไม่จัดสรรเป็นเงินสำรองตำมกฎหมำย เนื่องจำกบริษัทมีสำรองครบถ้วนตำมที่กฎหมำยกำหนดแล้ว
- งดจ่ำยปันผลจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2562 เพิ่มเติม เนื่องจำกคณะกรรมกำรได้มีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตรำหุ้นละ 7.75 บำท คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมำณ 6,205 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
อัตรำร้อยละ 85.4 ของกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวม ซึ่งจ่ำยเมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2563 โดยกำรพิจำรณำอนุมัติ
กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลดังกล่ำว เป็นไปเพื่อมิให้สิทธิในกำรรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจำกกำรเลื่อนกำหนด
วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น สืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
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- จัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2562 ส่วนที่เหลือจำกกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลเป็นกำไรสะสม
ที่ยังไม่ได้จัดสรร
และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2562
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ
1. นำยวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมถึงควำมชัดเจน ผลกระทบ และเหตุผล ในกำรออกนโยบำยกลำง
ให้งดจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลและงดซื้อหุ้นคืนของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งควำมเห็นส่วนตัวมองว่ำเรื่องดังกล่ำวควรขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของแต่ละสถำบันกำรเงิน และสอบถำมว่ำนโยบำยกลำงดังกล่ำวรวมถึงกำรจ่ำยปันผลประจำปีด้วยหรือไม่
2. นำงสำวลัดดำ ฐิติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถำมเกี่ยวกับนโยบำยกลำง
ให้งดจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลของธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำ ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทอย่ำงไร และบริษัทคำดว่ำ
จะสำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้อีกหรือไม่
3. นำยสิทธิโชค บุ ญวณิชย์ ผู้ถือหุ้ น ได้กล่ำวชื่นชมบริษัทที่ จ่ำยปั นผลในอัตรำที่ สู งอย่ำงต่อเนื่อ ง และขอทรำบ
มุมมองของบริษัทในกรณีที่อำจเกิดผลกระทบด้ำนลบต่อบริษัทค่อนข้ำงมำก บริษัทสำมำรถคำดกำรณ์และยังคงจ่ำยปันผลประจำปี
ได้เช่นเดิมหรือไม่
4. นำยวีระศักดิ์ สหชัยเสรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมถึงควำมเป็นไปได้และอัตรำกำรจ่ำยปันผลในปีถัดไป
5. นำยกรกช เจษฎำอำรักษ์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำในปีหน้ำจะจ่ำยปันผลเหมือนเดิมหรือไม่
6. ดร. เฉลิมพล ไวทยำงกู ร ผู้ ถือหุ้ น ได้สอบถำมถึง นโยบำยกำรจ่ำยปันผลในปีถัดไปเป็นเช่นไร และบริษั ท
มีแนวควำมคิดจะซื้อหุ้นคืนเพื่อรักษำระดับเงินกองทุนหรือไม่ อย่ำงไร
ประธำนขอให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้เป็นผู้ชี้แจง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ชี้แจงโดยสรุปต่อที่ประชุมว่ำ กำรที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยออกนโยบำยกลำง
ให้งดจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลและงดซื้อหุ้นคืนนั้น คำดว่ำเป็นนโยบำยเชิงป้องกันที่ต้องกำรให้สถำบันกำรเงินในประเทศไทยชะลอ
และใช้ควำมระมัดระวังในกำรพิจำรณำจ่ำยปันผลระหว่ำงกำล เนื่องด้วย NPL และผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
ไวรัส COVID-19 ยังไม่มีควำมชัดเจน อีกทั้งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้สถำบันกำรเงินต้องจัดทำ Stress Test เพื่อ
ประเมินเสถียรภำพของสถำบันกำรเงินในประเทศไทยในระยะเวลำ 2-3 ปีข้ำงหน้ำ ก่อนที่จะพิจำรณำจ่ำยปันผล และกำรซื้อหุ้นคืน
ก็ถือเป็นกำรจ่ำยปันผลประเภทหนึ่ง จึงถูกรวมไว้ด้วย ประกอบกับธนำคำรกลำงในยุโรปหลำยแห่งได้มีกำรออกนโยบำยเกี่ยวกับ
เรื่องนีไ้ ปก่อนหน้ำนี้แล้ว ดังนั้น ทำงธนำคำรแห่งประเทศไทยจึงน่ำจะพิจำรณำปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน
สถำบันกำรเงินของไทยทั้งระบบมี Capital Ratio อยู่ที่ร้อยละ 18 เทียบกับธนำคำรในอเมริกำและยุโรปซึ่งมี Capital
Ratio อยู่ที่ระดับต่ำกว่ำเพียงร้อยละ 11-12 จะเห็นได้ว่ำระบบสถำบันกำรเงินไทยมีเสถียรภำพที่แข็งแกร่ง จึงคำดว่ำธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยเพียงต้องกำรให้สถำบันกำรเงินใช้ควำมระมัดระวังเท่ำนั้น หำกสถำนกำรณ์ คลี่คลำยลงเชื่อว่ำจะสำมำรถดำเนินกำร
ตำมปกติได้ แต่ทั้ งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทยในอนำคต ส่วนมุมมองที่บริษัทคำดกำรณ์ในอีก 6 เดือน
ข้ำงหน้ำเห็นว่ำประเทศไทยสำมำรถบริหำรจัดกำรได้ และโดยเฉลี่ยแล้วสถำบันกำรเงินไทยมีควำมมั่นคงกว่ำประเทศอื่น ดังนั้น
ผลกระทบก็ อ ำจจะน้ อ ยกว่ ำ กล่ ำวโดยสรุ ปคือ ระบบสถำบั นกำรเงินไทยยั ง มี ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยปั นผล โดยขึ้ น อยู่ กั บ
ผลประกอบกำรและนโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย สำหรับกรณีของบริษัทเองก็คงต้องประเมินจำกปัจจัยข้ำงต้นเช่นกัน
ประธำนชี้แจงเพิ่มเติมว่ำ นโยบำยกลำงที่ทำงธนำคำรแห่งประเทศไทยออกมำนั้นถือเป็น นโยบำยเชิงป้องกันให้กับ
สถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม ท่ำนผู้ถือหุ้นคงให้ควำมสนใจต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท เช่น อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล ซึ่งเป็นไป
ตำมที่ ประธำนเจ้ำหน้ ำที่ บริ หำรกลุ่ มทิ สโก้ได้ชี้ แจงไปก่ อนหน้ ำ แต่ด้ วยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรั ส
COVID-19 ย่อมส่งผลให้กำไรของธนำคำรลดลงจำกกำรกันเงินสำรองที่เพิ่มขึ้นตำมกำรเพิ่มของ NPL อันเนื่องมำจำกนโยบำยของ
ภำครัฐที่ต้องกำรให้สถำบันกำรเงินช่วยเหลือผู้ ประกอบกำร ซึ่งบริษัทเห็นด้วยกับนโยบำยดังกล่ำว เพียงแต่สถำบันกำรเงินต้อง
คำนึงถึงควำมสำมำรถของตนด้วย เนื่องจำกสถำบันกำรเงินมีรำยได้ดอกเบี้ยเป็นหลัก กำรพักชำระหนี้เป็นระยะเวลำนำน 6 เดือน
ถึง 1 ปี อำจจะทำให้ระบบสถำบันกำรเงินเสียหำยได้
หำกอ้ำงอิงจำกผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของทั่วโลกที่ลดลง ก็คำดว่ำกำไร
ของบริษัทน่ำจะมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน และอำจส่งผลให้เงินปันผลลดลงตำมไปด้วย สำหรับนโยบำยกลำงให้งดจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลนั้น ธนำคำรแห่งประเทศไทยต้องกำรให้สถำบันกำรเงินทุกแห่งใช้ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจำกผลกระทบจำก
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สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ยังอยู่ระยะแรก ส่วนกำรจ่ำยปันผลประจำปีนั้น หำกสถำบันกำรเงิน มีกำไร
มีสถำนะทำงกำรเงินที่ดี และควบคุม NPL ได้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยคงไม่ดำเนินกำรในสิ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบ
อย่ำงไรก็ตำม เรื่องดังกล่ำวเป็นสิ่งที่บริษัทคำดกำรณ์เท่ำนั้น
ส่วนกำรซื้อหุ้นคืนเกิดจำกในช่วงที่ผ่ำนมำสถำบันกำรเงินบำงแห่งเห็นว่ำเงินกองทุนของตนอยู่ในระดับที่สูงเกินควำม
จำเป็ น หรื ออำจเห็นว่ำรำคำหุ้ นในตลำดหลักทรัพย์มี มูลค่ำลดลงจนอยู่ในระดับ ที่ ต่ำกว่ำมูลค่ำทำงบัญ ชี ทั้ งนี้ บริษัทยั งไม่ มี
แนวควำมคิดที่จะซื้อหุ้นคืน และเห็นด้วยกับนโยบำยกลำงให้สถำบันกำรเงินงดซื้อหุ้นคืนซึ่งส่งผลให้ระดับเงินกองทุนของสถำบัน
กำรเงินลดลง
ทั้งนี้ บริษัทมีแผนบริหำรเพื่อดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน นอกจำกนี้ บริษัทได้เน้นย้ำกับทำงผู้บริหำร
ให้สร้ำงผลตอบแทนสูงสุดและดำเนินกิจกำรอย่ำงระมัดระวังอยู่บนเงื่อนไขของสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติม ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติ
อนุมัติกำรจัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2562 และกำรงดจ่ำยปันผล
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2562 และกำรงดจ่ำยปันผลตำมที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
486,964,795 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย จำนวน
200 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง จำนวน
1,200 เสียง
ไม่มีบัตรเสีย
และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2562
ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2563

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรกำหนดค่ำตอบแทนสำหรับปี 2563 และขอให้
รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ชี้แจงรำยละเอียดในวำระนี้
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ แจ้งต่อที่ ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญั ติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.
2535 และข้อ 40 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงิน
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญ ชีของบริษัท ทุกปี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิ จำรณำคัดเลือ กผู้สอบบัญชีบริษัท สำหรับปี 2563
ตำมแนวปฏิบัติเรื่องกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชี และคณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง นำงสำวรัตนำ จำละ
และ/หรือ นำงสำวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นำงยุพดี สัจจะวรรณกุล และ/หรือ นำงสำววรรณวิไล เพชรสร้ำง แห่งบริษัท สำนักงำน
อีวำย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 เนื่องจำกพิจำรณำว่ำผู้สอบบัญชีดังกล่ำว มีคุณสมบัติตำมที่ธนำคำร
แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่น่ำพอใจ
ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่ำวได้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว โดยกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
สำหรับปี 2563 จำนวนไม่เกิน 10,530,000 บำท แบ่งเป็นค่ำตอบแทนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 750,000 บำท และค่ำตอบแทน
ของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 9 บริษัท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 9,780,000 บำท
ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่มทิสโก้สำหรับปี 2563 รวมจำนวน 10,530,000 บำท เพิ่มขึ้น
จำกปีก่อ นร้อ ยละ 4.9 หรือ 490,000 บำท ส่วนใหญ่เป็นกำรเพิ่ม ขึ้นของปริม ำณงำนผู้สอบบัญ ชี เพื่อ กำรจัดทำงบกำรเงิน
ตำมมำตรฐำนบัญชีใหม่และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง อัตรำเงินเฟ้อ ตลอดจนปริมำณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นตำมจำนวนสำขำและธุรกิจ
ที่ขยำยตัวของบริษัท ไฮเวย์ จำกัด สำหรับค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ลดลงของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุนทิสโก้ จำกัด
เป็นเพรำะบริษัทมีแผนที่จะชำระบัญชีในปีนี้
ในปีนี้ บริษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำบริกำรอื่น โดยในปี 2562 บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอื่นจำนวน 520,000
บำท ให้แก่ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นค่ำบริกำรกำรสอบทำนคุณภำพของงำนตรวจสอบภำยในตำมแนวปฏิบัติของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ซึ่งกำหนดให้ดำเนินกำรทุก 5 ปี

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

หน้ำ 10 จำกจำนวน 25 หน้ำ

คณะกรรมกำรเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นำงสำวรัตนำ จำละ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตเลขที่ 3734 และ/หรือ นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4499 และ/หรือ นำงยุพดี สัจจะวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรั บอนุญำตเลขที่ 4819 และ/หรือ นำงสำววรรณวิ ไล เพชรสร้ำง ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5315 สังกัดบริษั ท
สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสำมำรถลงนำมในรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชีได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่ำวได้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว และกำหนดค่ำตอบแทนสำหรับ
ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 จำนวนไม่เกิน 10,530,000 บำท แบ่งเป็นค่ำตอบแทนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 750,000 บำท และ
ค่ำตอบแทนของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 9 บริษัท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 9,780,000 บำท
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรื อให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ
ในระเบีย บวำระนี ้ ไม่ม ีผู ้ถ ือ หุ ้น ทัก ท้ว งหรือ ซัก ถำมแต่ป ระกำรใด ประธำนจึง เสนอให้ที ่ป ระชุม พิจ ำรณำลงมติอ นุม ัติ
กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรกำหนดค่ำตอบแทนสำหรับปี 2563
ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญ ชีและกำรกำหนดค่ำตอบแทนสำหรับปี 2563 ตำมที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
486,738,137 เสียง คิดเป็นร้อยละ
99.9550
ไม่เห็นด้วย จำนวน
219,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0450
งดออกเสียง จำนวน
11,800 เสียง
ไม่มีบัตรเสีย
ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติจำนวนกรรมกำรและกำรแต่งตั้งกรรมกำร
ประธำนแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เนื่องจำกในวำระที่ 6 และ 7 เป็นกำรพิจำรณำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรบริษัท ดังนั้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรจึงสมัครใจออกจำกที่
ประชุมในระหว่ำงกำรพิจำรณำวำระดังกล่ำว และเสนอให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นท่ำนใดท่ำนหนึ่งเป็นผู้ดำเนินกำรประชุมในวำระที่
6 และ 7
ที่ประชุมเลือก คุณกฤษณำ ธีระวุฒิ ผู้ถือหุ้น ทำหน้ำที่ดำเนินกำรประชุมในวำระที่ 6 และ 7 และขอให้เลขำนุกำรบริษัท
ชี้แจงรำยละเอียดในวำระที่ 6 ต่อที่ประชุม
เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงรำยละเอียดโดยสรุปต่อที่ ประชุมดังนี้ ตำมข้อบังคับของบริษัทที่ กำหนดให้ในกำรประชุม
ผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปีทุ กครั้งให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรทั้งชุดพร้อมกันในครำวเดียว ส่งผลให้คณะกรรมกำรทั้งคณะครบวำระ
กำรดำรงตำแหน่งพร้อมกันในวันนี้ ในวำระนี้แบ่งกำรพิจำรณำเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นกำรพิจำรณำอนุมัติจำนวนกรรมกำร และ
ส่วนที่ 2 เป็นกำรพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำร
ในกำรพิจำรณำอนุมัติจำนวนกรรมกำร ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กำหนดจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษัทเป็นครั้งครำวโดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร รวมทั้งมีสัดส่วนของกรรมกำรที่มีสัญชำติไทยตำมที่กฎหมำยกำหนด
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
ในกำรนี้คณะกรรมกำรตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำจำนวนกรรมกำร
ที่เหมำะสมในกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัท คุณสมบัติ และคุณประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ที่มีต่อบริษัท โดยคำนึงถึงควำมจำเป็นขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทมีขนำดและองค์คณะที่เหมำะสม จึงเสนอผู้ถือหุ้น
พิจำรณำกำหนดจำนวนกรรมกำรที่ 12 รำย โดยแจ้งว่ำผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเองหรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มำร่วมประชุม
มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
คุณกฤษณำ ธีระวุฒิ ผู้ดำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสั ยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏ
ว่ำ ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติจำนวนกรรมกำรที่ 12 รำย
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจำนวนกรรมกำรที่ 12 รำย ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

หน้ำ 11 จำกจำนวน 25 หน้ำ

เห็นด้วย
จำนวน
448,197,553 เสียง คิดเป็นร้อยละ
92.0386
ไม่เห็นด้วย จำนวน
38,769,390 เสียง คิดเป็นร้อยละ
7.9614
งดออกเสียง จำนวน
2,000 เสียง
ไม่มีบัตรเสีย
จำกนั้น เลขำนุกำรบริษัทชี้แจงว่ำในส่วนของกำรแต่งตั้งกรรมกำร ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 และข้อ 24 กำหนดให้นำ
หลักเกณฑ์และวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มำใช้ในกำรแต่งตั้งกรรมกำร ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชนจำกัด มำตรำ 70 และมำตรำ 71 วรรค 1 เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยมีโอกำสในกำรแต่งตั้งตัวแทนเข้ำรับตำแหน่ง
กรรมกำรมำกยิ่งขึ้น
นอกจำกนี้ บริษั ทได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นทุ กรำยเสนอชื่อ บุคคลที่ มีคุ ณสมบัติเหมำะสมเพื่ อเข้ำรับกำรพิจำรณำ
เลื อ กตั้ งเป็ นกรรมกำรเป็ น กำรล่ ว งหน้ ำก่ อ นกำรประชุ ม สำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ ำปี 2563 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 กั นยำยน ถึ ง วั นที่ 30
พฤศจิกำยน 2562 เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว ปรำกฏว่ำไม่มี ผู้ถือหุ้ นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ น
กรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม โดยพิจำรณำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประวัติ และประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ เป็นผู้มีควำมเข้ำใจอย่ำงเพียงพอในด้ำนกำรเงินและกำรธนำคำร
เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสำรสนเทศ กฎหมำย และอื่นๆ โดยคำนึงถึงควำมต้องกำรและประโยชน์สูงสุดขององค์กร ตลอดจนกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ ดี กฎหมำย และกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมกำรมีขนำดและองค์คณะที่ เหมำะสมที่ สุด ทั้งนี้ บุคคล
ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุ น คณะกรรมกำรกำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ และตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย รวมทั้ง คุณ สมบัติ
ตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติ ในกำรกำกับดูแลกิจกำรของทิสโก้
ภำยหลังจำกกำรพิจำรณำคุณสมบัติที่เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท ของบุคคลที่ได้รับ
กำรคัดเลือกตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนแล้ว คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมกำร ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลผู้ได้รับ กำรเสนอชื่อ ปรำกฏในหนังสือบอกกล่ำว
เชิญประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ท่ำนผู้ถือหุ้นแล้ว
รายนาม
ตาแหน่งที่เสนอ
1. นำยปลิว มังกรกนก
กรรมกำรอิสระ
2. นำยฮอน คิท ชิง (อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง)
กรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบริหำรงำน
3. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล
กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมกำรอิสระ
5. ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร
กรรมกำรอิสระ
6. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
กรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบริหำรงำน
7. นำยสถิตย์ อ๋องมณี
กรรมกำรอิสระ
8. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
กรรมกำรอิสระ
9. ดร. กุลภัทรำ สิโรดม
กรรมกำรอิสระ
10. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน
11. นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ
กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน
12. นำยศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน
ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อดังกล่ำว ได้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว
คณะกรรมกำรเสนอแต่งตั้งกรรมกำรอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่ำ 9 ปีต่อเนื่องกัน ในครั้งนี้จำนวน 2 ท่ำน ได้แก่
รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ และศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร เนื่องจำกทั้ง 2 ท่ำน เป็นบุคลำกรที่มีควำมรู้
และควำมสำมำรถเป็น ที่ย อมรับ อย่ำ งสูง มีป ระสบกำรณ์แ ละควำมเข้ำ ใจในธุร กิจ สถำบัน กำรเงิน ที่เ หมำะสม และจำเป็น
ต่อกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรให้บรรลุเป้ำหมำย

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

หน้ำ 12 จำกจำนวน 25 หน้ำ

ทั้ งนี้ คณะกรรมกำรตระหนักถึ งควำมโปร่ง ใสในกำรแต่ งตั้ง กรรมกำรอิส ระ จึงได้อ นุ มัติ “นโยบำยกำรประเมิ น
ควำมเป็นอิสระของกรรมกำร” เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2560 จำกกำรประเมินควำมเป็นอิสระ พบว่ำ กรรมกำรอิสระทุกท่ำนยังปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมเป็นอิสระได้
คณะกรรมกำรเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ให้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
แต่งตั้งกรรมกำรตำมที่เสนอ เนื่องจำกเห็นว่ำกรรมกำรทั้ง 12 รำย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของ
บริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำร อีกทั้งกรรมกำรปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำร
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจำกนี้ นำยปลิว มังกรกนก, รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์, ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร,
นำยสถิตย์ อ๋องมณี, ดร.จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ และ ดร. กุลภัทรำ สิโรดม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมนิยำมกรรมกำรอิสระตำมประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้ งคุณสมบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรกำกับดูแลกิจกำรของทิ สโก้ และสำมำรถให้ควำมเห็ น
ได้อย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คุณกฤษณำ ธีระวุฒิ ผู้ดำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่ มีข้อสงสัยประสงค์ จะซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ
ปรำกฏว่ำ ในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติแต่งตั้งกรรมกำร
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังรำยชื่อต่อไปนี้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร ด้วยวิธีลงคะแนนเสียงแบบ
สะสม (Cumulative Voting) ตำมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
1. นำยปลิว มังกรกนก
369,973,117 เสียง
36,941,309 เสียง
2. นำยฮอน คิท ชิง (อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง)
947,901,965 เสียง
33,426,965 เสียง
3. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล
401,835,147 เสียง
5,079,279 เสียง
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
289,718,848 เสียง
117,188,578 เสียง
5. ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร
290,330,648 เสียง
116,576,778 เสียง
6. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
399,521,387 เสียง
7,386,039 เสียง
7. นำยสถิตย์ อ๋องมณี
390,556,896 เสียง
16,396,306 เสียง
8. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
405,445,526 เสียง
1,461,900 เสียง
9. ดร. กุลภัทรำ สิโรดม
371,400,591 เสียง
35,506,835 เสียง
10. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮวิร์ด ซุน)
784,073,783 เสียง
5,079,279 เสียง
11. นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ
399,760,247 เสียง
5,079,279 เสียง
12. นำยศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
401,823,147 เสียง
5,079,279 เสียง
รวม 5,452,341,302 เสียง
385,201,826 เสียง
งดออกเสียง
6,142,700 เสียง
บัตรเสีย
24,000 เสียง
ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

คุณกฤษณำ ธีระวุฒิ ผู้ดำเนินกำรประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร และขอให้
เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงรำยละเอียดต่อที่ประชุม
เลขำนุ ก ำรบริ ษั ท ชี้ แจงรำยละเอี ย ดโดยสรุ ปต่ อ ที่ ประชุ ม ดั งนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำ ตอบแทน
เป็นผู้ทบทวนค่ำตอบแทนกรรมกำรและพิจำรณำอัตรำค่ำตอบแทนที่เหมำะสมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับภำระหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
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อนึ่ง กรรมกำรของบริษัทอื่นในกลุ่มทิสโก้ที่มิได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหำรของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ จะได้รับค่ำตอบแทน
กรรมกำรเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบี้ยประชุมในรูปแบบและอัตรำเดียวกับที่จ่ำยให้กับกรรมกำรบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จำกัด (มหำชน) โดยให้มีผลจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ ยนแปลง ทั้ งนี้ จะไม่มีกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมให้แก่กรรมกำรและสมำชิกของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยที่เป็นพนักงำนหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำของบริษัทในกลุ่มทิสโก้
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และเห็นควรเสนอ
ให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติอัตรำค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย และที่ปรึกษำ ในรูปของค่ำตอบแทนรำยเดือนและ
เบี้ยประชุม สำหรับปี 2563 ในอัตรำเดิม เนื่องจำกสภำวะอัตรำเงินเฟ้อต่ำ ปรำกฏรำยละเอียดอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรใน
ปัจจุบันและอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เสนอดังนี้
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(หน่วย: บำท)

พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
รายเดือน
คณะกรรมการ
ประธำน
240,000
60,000
กรรมกำร
50,000
50,000
ที่ปรึกษำ
40,000
คณะกรรมการบริหาร
ประธำน
60,000
กรรมกำร
50,000
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
ประธำน
60,000
กรรมกำร
50,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธำน
60,000
กรรมกำร
50,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธำน
60,000
กรรมกำร
50,000
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธำน
60,000
กรรมกำร
50,000

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2563
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
รายเดือน
240,000
50,000
40,000

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
(ร้อยละ)

60,000
50,000
-

-

-

60,000
50,000

-

-

60,000
50,000

-

-

60,000
50,000

-

-

60,000
50,000

-

-

60,000
50,000

-

 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน
1. รถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับประธำนคณะกรรมกำร
2. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภำพสำหรับกรรมกำรสัญชำติไทยที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป
3. กำรประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท
คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติอัตรำค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย และที่ปรึกษำ
ในรูปของค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบี้ยประชุม ในอัตรำเดิม เนื่องจำกสภำวะอัตรำเงินเฟ้อต่ำ รวมถึงรถยนต์ประจำตำแหน่ง
สำหรับประธำนคณะกรรมกำร ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภำพสำหรับกรรมกำรสัญชำติไทยที่มีอำยุ 60 ปี
ขึ้นไป ตลอดจนกำรประกันภัยควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท โดยให้มีผลจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง
คุณกฤษณำ ธีระวุฒิ ผู้ดำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์จะซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ
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ดร. เฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึงกำรพิจำรณำปรับค่ำตอบแทนกรรมกำรให้สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจ
ที่ตกต่ำทั่วประเทศ กอปรกับผลประกอบกำรของกลุ่มทิสโก้ที่มีแนวโน้มลดลง
คุณกฤษณำ ธีระวุฒิ ผู้ดำเนินกำรประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เนื่องจำกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่ำตอบแทนกรรมกำร
จึงขอให้ ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน กลับเข้ำร่วมประชุมเพื่อชี้แจง
รำยละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทรำบข้อเท็จจริงอย่ำงครบถ้วน
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ กำไรจำกผลประกอบกำรของบริษัทจะถูก
จัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถื อหุ้นและเงินพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงำน อีกทั้งบริษัทไม่มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินพิเศษที่แปรผัน
ตำมผลประกอบกำรให้แก่กรรมกำร ดังนั้น ค่ำตอบแทนกรรมกำรจึงประกอบด้วยค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบี้ยประชุม เท่ำนั้น
ซึ่งในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ำตอบแทนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำควรเสนอค่ำตอบแทน
กรรมกำรในอั ต รำเดิ ม ถึ ง แม้ ผ ลประกอบกำรในปี ที่ ผ่ ำ นมำของบริ ษั ท จะดี ก็ ต ำม เนื่ อ งจำกกรรมกำรยั ง คงมี ห น้ ำ ที่ แ ละ
ควำมรับผิดชอบเช่นเดิม หรืออำจมำกขึ้นจำกสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน อย่ำงไรก็ดี หำกผลประกอบกำรในปีนี้ปรับตัวลดลงมำก
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพร้อมที่จะทบทวนค่ำตอบแทนกรรมกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ต่อไป
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติม คุณกฤษณำ ธีระวุฒิ ผู้ดำเนินกำรประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
ลงมติอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ทั้งนี้ กรรมกำรที่เป็นผู้ถือหุ้น ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
479,696,284 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.5058
ไม่เห็นด้วย จำนวน
1,341,675 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2755
งดออกเสียง จำนวน
13,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0028
ไม่มีบัตรเสีย
เมื่อที่ประชุมพิจำรณำวำระที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ทุกท่ำนจึงกลับเข้ำร่วมประชุม ในวำระต่อไป
คณะกรรมกำรกลับเข้ำที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกล่ำวขอบคุณที่แต่งตั้งให้เข้ำดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 8

ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธำนกล่ำวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำมเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท
นำยภักดี ช่ำงวิชชุกำร ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถำมดังนี้
1. ในปัจจุบัน บริษัทมีพอร์ทกำรให้สินเชื่อทั้งหมดกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีปริมำณสินเชื่อเท่ำใด คิดเป็นสัดส่วนเท่ำใด
2. ตำมมำตรกำรให้ ควำมช่ วยเหลือลู กหนี้ของสถำบันกำรเงิ นของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ ให้ ลูกหนี้สำมำรถ
พักชำระหนี้เป็นระยะเวลำ 3-6 เดือนนั้น ลูกค้ำของบริษัทที่ขอเข้ำร่วมโครงกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำวมีกี่รำย คิดเป็นมูลค่ำสินเชื่อ
เท่ำใด และคิดเป็นสัดส่วนเท่ำใดของพอร์ทสินเชื่อทั้งหมด และเมื่อครบกำหนดตำมมำตรกำรแล้ว ลูกค้ำจะเป็น NPL หรือไม่
3. ในอนำคตจะมีกำรกันเงินสำรองเพิ่มขึ้นจำกปัจจุบันหรือไม่
ดร. เฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมถึงแนวทำงกำรรวมบัญชีให้เป็นบัญชีสินเชื่อบัญชีเดียว และมำตรกำร
ช่วยเหลือจะขยำยเวลำชำระหนี้นำนเท่ำใด และมีกำรลดดอกเบี้ยหรือไม่
นำยวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถำมดังนี้
1. บริษัทมีนโยบำยช่วยเหลือลูกหนี้ในสภำวะวิกฤตนี้อย่ำงไร
2. กำรขยำยระยะเวลำกำรพักชำระหนี้เป็นเวลำ 3-6 เดือนนั้น จะมีกำรตั้งเงินสำรองหนี้สูญเมื่อใด และอย่ำงไร
นำงสิ ริ ลั ก ษณ์ โกศลสมบั ติ ขอทรำบถึ งควำมพร้ อ มในกำรรั บมื อ หำกเกิ ด กำรแพร่ ร ะบำดของไวรั ส COVID-19
ในระลอกที่ 2
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ กล่ำวขอบคุณสำหรับคำถำมและชี้แจงโดยสรุปต่อที่ประชุมว่ำ นโยบำยช่วยเหลือ
ลู ก ค้ ำ ของสถำบั น กำรเงิ น ภำยใต้ ม ำตรกำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ข องสถำบั น กำรเงิ น ของธนำคำรแห่ ง ประเทศไทย
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จะมีควำมแตกต่ำงกัน ทั้ งเงื่อนไขและระยะเวลำ ส ำหรั บบริ ษัทเอง คณะผู้ บริหำรได้อภิ ปรำยกันอย่ำงถี่ถ้ วนจนได้ ข้อสรุปว่ ำ
บริษัทจะใช้มำตรกำรช่วยเหลือ โดยให้ลูกค้ำพักชำระเงินต้น ชำระเฉพำะดอกเบี้ยเป็นระยะเวลำ 6 เดือน ด้วยเหตุผลที่ว่ำหำกให้
ลู ก ค้ ำ พั ก ช ำระทั้ ง เงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย ในขณะที่ ส ถำนกำรณ์ ยั ง ไม่ ค ลี่ ค ลำย บริ ษั ท จะไม่ มี ข้ อ มู ล ประวั ติ ก ำรช ำระหนี้ ห รื อ
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของลูกค้ำเพื่อนำมำพิจำรณำกำรหำแนวทำงช่วยเหลือลูกค้ำในระยะต่อไป อีกทั้งกำรพักชำระทั้งเงิน
ต้นและดอกเบี้ย จะทำให้ประเมินสถำนกำรณ์และคำดกำรณ์ NPL ได้ยำกมำก ดังนั้น บริษัทจึงอยำกให้ควำมมั่นใจกับลูกค้ำว่ำ
หำกลูกค้ำเลือกจ่ำยดอกเบี้ยและมีประวัติกำรชำระที่ดี บริษัทจะเห็นควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของลูกค้ำ ซึ่งจะใช้ประกอบกำร
พิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือตำมมำตรกำรถัดไปของธนำคำรแห่งประเทศไทย กล่ำวคือ ในกรณีที่ลูกค้ำไม่สำมำรถชำระดอกเบี้ย
ตัวเลข NPL ตำมแผนกำรชำระบัญชี แบบใหม่จะเพิ่มขึ้น แต่ในกรณีที่ลูกค้ำสำมำรถชำระได้ ตำมแผนคุณภำพลูกหนี้จะดีขึ้นใน
ระยะเวลำ 3 เดือน จำกระยะที่ 2 (Stage 2: Under-performing) มำเป็นระยะที่ 1 (Stage 1: Performing) โดยในกลุ่ม NPL ต้องรอ
ให้ครบ 12 เดือนเพื่อปรับสถำนะจำกระยะที่ 3 (Stage 3: Non-performing) มำเป็นระยะที่ 1 (Stage 1: Performing) ตำมมำตรฐำน
บัญชี เพรำะฉะนั้นกำรกันเงินสำรองของแต่ละสถำบันกำรเงินจะแตกต่ำงกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับแนวทำงกำรช่วยเหลือลูกค้ำของแต่ละแห่ง
นอกจำกนี้ ลูกค้ำที่แสดงควำมประสงค์เข้ำร่วมมำตรกำรช่วยเหลือ มีจำนวนมำกในระยะแรก เนื่องจำกลูกค้ำบำงรำยมี
ควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนเกี่ยวกับมำตรกำรดังกล่ำว รวมถึงลูกค้ำแต่ละรำยมีจุดประสงค์ที่แตกต่ำงกัน เช่น ควำมต้องกำรรักษำเงิน
สดไว้เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ที่ไม่แน่นอน ตลอดจนลูกค้ำส่วนใหญ่ที่ขอเข้ำร่วมมำตรกำรต่ำงเป็นลูกค้ำที่มีประวัติกำรชำระหนี้ที่ดี
มำโดยตลอด แต่หลังจำกที่มีกำรสื่อสำรเงื่อนไขที่ชัดเจน ปรำกฏว่ำมีลูกค้ำจำนวนหนึ่งที่มีควำมสำมำรถเพียงพอที่จะชำระหนี้ขอ
กลับมำชำระหนี้ตำมปกติ ทำให้สัดส่วนลูกค้ำที่ขอเข้ำร่วมมำตรกำรช่วยเหลือต่อจำนวนลูกค้ำที่แสดงควำมประสงค์ทั้งหมดลดลง
อย่ำงมำก ซึ่งคำดว่ำเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ดังนั้น เมื่อมำตรกำร
ดังกล่ำวสิ้นสุดลง ภำพรวมของบริษัทจะมีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้จัดเตรียมมำตรกำรเพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำย
สำหรับลูกค้ำบำงรำยที่ยงั ไม่สำมำรถกลับมำชำระหนี้ได้ตำมปกติไว้แล้ว
ประธำนชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ว่ ำ ในช่ ว งที่ บ ริ ษั ท ออกมำตรกำรช่ วยเหลื อ ลู ก หนี้ ใ นระยะแรกนั้ น ลู ก ค้ ำ บำงรำย เข้ ำ ใจ
คลำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริง ว่ำเป็นกำรยกหนี้ ให้ ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้วเป็น เพียงกำรพักชำระเงินต้นเป็นเวลำ 3-6 เดือน
หมำยควำมว่ำภำระของลู กหนี้ยังคงอยู่เหมือนเดิม เนื่องจำกเงินต้นไม่ได้ลดลงในช่วงพักชำระหนี้ นอกจำกนี้ ยังมีลูกค้ำบำง
ประเภทที่ยังมีควำมสำมำรถเพียงพอที่ จะชำระหนี้แต่ต้องกำรรักษำเงินสดไว้กับตน ส่งผลให้ในช่วงแรกมีลูกค้ำเข้ำแจ้งควำม
ประสงค์ในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้เป็นจำนวนมำกจนดำเนินกำรไม่ทันต่อควำมต้องกำร จึงเป็นเหตุให้ตัวเลข NPL ปรับเพิ่มขึ้น
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำ จำนวนของลูกค้ำที่ขอปรับโครงสร้ำงหนี้ขึ้นอยู่กับควำมเข้ำใจใน
มำตรกำรที่ออกมำ ยกตัวอย่ำงเช่น สัดส่วนของลูกค้ำที่ขอปรับโครงสร้ำงหนี้ที่อยู่อำศัยอยู่ที่ร้อยละ 20 แต่หลังจำกทรำบเงื่อนไขที่
ชัดเจนในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้แล้ว จำนวนลูกค้ำที่ต้องกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่อยู่อำศัยลดลงเหลือเพียงร้อยละ 10 สำหรับลูกค้ำ
สินเชื่อรถจักรยำนยนต์ มี NPL เพิ่มขึ้นน้อยที่สุด ที่ร้อยละ 5 เนื่องจำกลูกค้ำกลุ่มนี้มีควำมสำมำรถที่จะชำระหนี้ได้ดีกว่ำ และ
หลังจำกทรำบเงื่อนไขที่ชัดเจนแล้ว จำนวนลูกค้ำที่ขอปรับโครงสร้ำงหนี้สินเชื่อรถจักรยำนยนต์ ลดลงเหลือไม่ถึงร้อยละ 2 สำหรับ
สินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) มีลูกค้ำขอปรับโครงสร้ำงหนี้ อยู่ที่ ไม่ถึงร้อยละ 10 แต่จำนวนลูกค้ำที่ ขอปรั บ
โครงสร้ำงหนี้ทั้งระบบอำจจะมีมำกกว่ำควำมเป็นจริง เนื่องจำกควำมเข้ำใจในมำตรกำรที่คลำดเคลื่อน และตัวเลขที่ถูกต้องจะ
สะท้อนออกมำในไตรมำส 3
สำหรับกำรตั้งสำรองในอนำคต ขณะนี้ยังไม่สำมำรถแจ้งตัวเลขของกำรตั้งสำรองของ NPL ได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมี
คณะกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ (Credit Committee) ที่มีกำรประชุมทุกสัปดำห์เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด และหลังจำกที่
มำตรกำรช่วยเหลือสิ้นสุดลง บริษัทจะสำมำรถคำดกำรณ์ NPL ได้จำกกำรติดตำมควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ตำมมำตรกำร
ช่วยเหลือในระยะเวลำ 6 เดือนนี้ นอกจำกนี้ บริษัทได้เตรียมมำตรกำรรองรับหำกเกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ใน
ระลอกที่ 2 และได้คำดกำรณ์ว่ำลูกค้ำจำนวนร้อยละ 90 อำจจะประสงค์ขอขยำยมำตรกำรช่วยเหลือรอบที่ 2 โดยเฉพำะลูกค้ำที่มี
ประวัติกำรชำระดี บริษัทจะตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้และเสนอควำมช่วยเหลือต่อไป อีกทั้งยังเป็นกำรลดควำมเสี่ยง
ของบริษัทด้วย
ดร. เฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถำมดังนี้
1. แนวทำงกำรให้สินเชื่อภำยหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 จะเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร
2. กลยุทธ์ทำงกำรตลำดของ “สมหวังเงินสั่งได้” จะเป็นอย่ำงไร ในภำวะที่มีจำนวนผู้ว่ำงงำนสูง
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ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ ควำมต้องกำรสินเชื่อใหม่จะลดลงตำมสถำนกำรณ์ ผู้บริโภค
อำจไม่ ไ ด้ มี ก ำรลงทุ นมำกนั ก รวมถึ ง สิ นเชื่ อ เพื่ อ อุ ป โภคบริ โ ภคจะลดลง ยกตั วอย่ ำ งเช่ น กำรลดลงของยอดขำยในธุ ร กิ จ
อสังหำริมทรัพย์และอุตสำหกรรมยำนยนต์ รวมถึงยอดกำรผลิตของโรงงงำนด้วย ซึ่งบริษัทมองว่ำเป็นข้อดี เนื่องจำกเป็นกำรลด
ภำระหนี้ใหม่ที่อำจเกิดขึ้น ส่วนธุรกิจ “สมหวัง เงินสั่งได้” ซึ่งให้บริกำรสินเชื่อจำนวนทะเบียนแก่ผู้บริโภครำยย่อยที่ต้องกำรวงเงิน
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจนั้น ตลำดกลุ่มนี้เป็นตลำดที่ใหญ่มำก ในช่วงหลำยเดือนที่ผ่ำนมำ บริษัทพยำยำมเข้ำสู่ตลำดนี้
แต่ด้วยสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ทำให้บริษัทต้องชะลอแผนกำรดังกล่ำวออกไปก่อน อำจต้องรอประเมินสถำนกำรณ์ในอีก 1 ไตรมำส
ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่ำธุรกิจนีม้ ีโอกำสเติบโตในช่วง 6-12 เดือนข้ำงหน้ำ และบริษัทจะดำเนินกลยุทธ์อย่ำงระมัดระวัง
นำยนพสิทธิ์ พงษ์ศักดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึงเหตุผลในกำรออกตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2573
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงว่ำ บริษัทมีกำรออกตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
มำโดยตลอด แต่ไม่ได้เพิ่มจำนวน และเป็นกำรเพิ่มให้ Capital Ratio ให้แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันถือว่ำเป็นภำวะที่ดี เนื่องจำก
อัตรำดอกเบี้ยต่ำ บริษัทจึงไถ่ถอนตรำสำรด้อยสิทธิที่ออกไปก่อนหน้ำคืน เพรำะหลังจำกครบ 5 ปีแล้ว บริษัทมีสิทธิที่จะไถ่ถอน
ตรำสำรคืนได้ และสำมำรถเสนอขำยรุ่นใหม่แทนได้ ส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยต่ำลง ถือเป็นโอกำสในกำรลดต้นทุนในกำรกู้ยืมเงิน
โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงในแง่นโยบำยหรือมีจุดประสงค์อื่น ตรำสำรที่บริษัทเสนอขำยในเดือนพฤษภำคม 2563 เป็นตรำสำรด้อยสิทธิ
อำยุ 10 ปี ดอกเบี้ยจ่ำยประมำณร้อยละ 3.15 และให้อันดับควำมน่ำเชื่อถือโดยสถำบันจัดอันดับเครดิต
นำยฐประเสริฐ ไพโรจน์ภมร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมถึงลูกค้ำของธนำคำรทิสโก้ที่เป็นธุรกิจ SME คิดเป็นร้อยละเท่ำใด
ของลูกค้ำทั้งหมด และในแต่ละปี เป็น NPL จำนวนเท่ำใด
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำลูกค้ำที่เป็นธุรกิจ SME มีสัดส่วนประมำณร้อยละ 4-5 ซึ่งเป็น
สัดส่วนค่อนข้ำงน้อยเมื่อเทียบกับพอร์ทของลูกค้ำทั้งหมด และมี สัดส่วนของผู้ที่ขอเข้ำร่วมมำตรกำรช่วยเหลือ ไม่ถึงร้อยละ 10
ซึ่งมีลูกค้ำเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของลูกค้ำทั้งหมดที่เลือกมำตรกำรกำรจ่ำยดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ดี หำกสถำนกำรณ์ในอีก 6 เดือนข้ำงหน้ำ
ยังไม่ คลี่คลำย บริษั ทจะพิจำรณำขยำยควำมช่วยเหลือโดยพิจำรณำจำกประวัติและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ของลูกค้ ำ
ลักษณะและควำมเป็นไปได้ของธุรกิจ ซึ่งเป็นนโยบำยที่บริษัทถือปฏิบัติมำตั้งแต่สมัยวิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540
นำงสำวมำลี กิจเวคิน ผู้ถือหุ้น ขอสอบถำมดังนี้
1. บล. ทิสโก้ จำหน่ำยหุ้นกู้อนุพันธ์ที่คุ้มครองเงินต้นทั้งจำนวนหรือไม่ และผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะอย่ำงไร น่ำลงทุน
หรือไม่
2. คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) เป็นกำรลงทุนที่มีกำไรมำกใช่หรือไม่ และทำง บล.ทิสโก้ จะแนะนำให้แก่
ผู้ลงทุนหรือเปล่ำ โดยใช้ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ตัดสินใจลงทุนให้
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริหำรกลุ่มทิ สโก้ ขอให้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริหำร บริษัทหลักทรัพย์ ทิ สโก้ จำกัด เป็นผู้ชี้แจง
ข้อ สอบถำมของผู้ถื อ หุ้น ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บริ หำร บริ ษัท หลักทรั พย์ ทิ สโก้ จ ำกัด ชี้แจงต่ อ ที่ ประชุ ม ว่ำ บล.ทิ สโก้ จะไม่ มี
กำรจำหน่ำย 2 ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว ทั้งหุ้นกู้อนุพันธ์และกำรลงทุนใน Cryptocurrency เนื่องจำกกำรลงทุนใน Cryptocurrency หรือ
ที่เรำเรียกกันว่ำ “สกุลเงินดิจิตอล” นั้นมีควำมเสี่ยงสูง
ดร. เฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น กล่ำวถึงกำรชี้แจงเรื่อง NPL จำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้มีควำมชัดเจน
และระมัดระวังดี จำกนั้น สอบถำมว่ำ หำกบริษัทใช้ ระยะเวลำ 6 เดือนในกำรพิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือ (Credibility) ของลูกค้ำ
จะทำให้เกิด NPL หรือไม่ เพรำะกำรกำหนดเกณฑ์ NPL มีหลำยระดับ ขึ้นอยู่กับสถำบันกำรเงิน ตั้งแต่ระยะ 3 เดือน 6 เดือน 9
เดือน และ 12 เดือน และตำมสถำนกำรณ์ ปัจจุบัน บริษัทยังจะกำหนดเกณฑ์ NPL ตำมมำตรฐำนอยู่หรือไม่ เนื่องจำกเห็นว่ำ
จะทำให้มีผลต่อข้อมูลเครดิตของลูกค้ำและอำจส่งผลต่อเนื่องไปยังเครดิตอื่นๆ ของลูกค้ำได้ จึงอยำกทรำบว่ำบริษัทมีแผนหรือ
แนวปฏิบัติต่อเรื่องนี้อย่ำงไร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ กำรนำส่งข้อมูลเครดิตเกี่ยวกับ NPL ของลูกค้ำให้กับบริษัท
ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จำกัด (National Credit Bureau: NCB) จะเป็นไปตำมกฎเกณฑ์ ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด
ซึ่งแตกต่ำงจำกเกณฑ์ภำยในของบริษัทเองที่เข้มงวดมำกกว่ำทั้งระยะเวลำในกำรพิจำรณำเพื่อปรับสถำนะให้เป็นปกติ กล่ำวคือ
ตำมมำตรกำรของธนำคำรแห่งประเทศไทยได้อนุโลมให้สำมำรถปรับสถำนะจำกระยะที่ 2 (Stage 2: Under-performing) มำเป็น
ระยะที่ 1 (Stage 1: Performing) ได้ทันที และใช้เวลำ 3 เดือนเพื่อปรับสถำนะจำกระยะที่ 3 (Stage 3: Non-performing) มำเป็น
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ระยะที่ 1 (Stage 1: Performing) ในขณะที่บริษัทใช้เกณฑ์ภำยในที่เข้มงวดกว่ำ โดยใช้เวลำ 12 เดือนถึงจะสำมำรถปรับสถำนะ
จำก NPL เป็นระยะที่ 1 (Stage 1: Performing) ได้เพื่อให้สัดส่วน NPL และกำรตั้งเงินสำรองมีควำมแปรปรวนน้อยที่สุดและ
ใกล้เคียงควำมเป็นจริงมำกที่สุด
ประธำนกล่ำวเสริมว่ำ กำรปฏิบัติเช่นนี้สอดคล้องกับนโยบำยแบบอนุรักษ์นิยมของบริษัท แต่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบ
ต่อข้อมูลเครดิตของลูกค้ำ
ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึงกำรบันทึกบัญชี ในกรณีที่ลูกค้ำพักชำระต้นเป็นระยะเวลำ 3 เดือน แต่ยังคงชำระดอกเบี้ย อยู่
ทำงบริษัทใช้หลักกำรบันทึกบัญชีแบบใด เพื่อจะได้ทรำบสถำนะของลูกค้ำที่ยังมีปัญหำอยู่
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ กรณีที่ลูกค้ำชำระเฉพำะดอกเบี้ยตำมเงื่อนไขพักชำระเงินต้น
บริษัทจะไม่นั บเป็นกำรค้ ำงชำระ แต่หำกเป็น NPL อยู่แล้วก็ต้อ งใช้เวลำในกำรแก้ไขต่ อไป แต่ในควำมเป็นจริง กำรนับ NPL
จะเกิดขึ้นเมื่อมีกำรผิดนัดชำระตั้งแต่ 4 งวดขึ้นไป ฉะนั้น หำกลูกค้ำรับเงื่อนไขและมีประวัติกำรชำระที่ดีตรงตำมกำหนดก็จะไม่
เป็น NPL อีกทั้งยังสำมำรถเพิ่มควำมน่ำเชื่อถือของลูกค้ำได้อีกด้วย และเมื่อครบระยะเวลำตำมแผน บริษัทจะเชิญลูกค้ำที่ปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขและมีประวัติชำระที่ดีกลับมำเจรจำกันอีกครั้งว่ำจะชำระตำมแผนเดิมที่ชำระเงินต้นด้วย หรือแผนอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้ำ
และบริษัทสำมำรถผ่ำนวิกฤตนี้ไปได้
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว ประธำนได้จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทจะรวบรวมและ
บันทึกคำถำมและคำตอบที่ได้รับจำกที่ประชุมทั้งหมดไว้ในเอกสำรแนบท้ำยของรำยงำนกำรประชุม
เลขำนุกำรบริษัทแจ้งว่ำบริษัทจะเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท
ภำยใน 14 วัน นับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำไปสอบทำนและตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนกำรประชุมได้
และหำกมีข้อโต้แย้งหรือแก้ไข ผู้ถือหุ้ นสำมำรถแจ้งได้ที่ สำนักเลขำนุกำรบริษัท หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2633 6805 หรือ อีเมลที่
tisco_cs@tisco.co.th และขอให้คืนบัตรลงคะแนนเสียงส่วนที่เหลือทั้งหมดแก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทบริเวณหน้ำห้องประชุม
จำกนั้น ประธำนได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่สละเวลำมำประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท และกล่ำวปิดประชุมเวลำ 16.30 น.

- ปลิว มังกรกนก (นำยปลิว มังกรกนก)
ประธำนคณะกรรมกำรและ
ประธำนที่ประชุม

- ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ (นำยไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์)
เลขำนุกำรบริษัท

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

หน้ำ 18 จำกจำนวน 25 หน้ำ

เอกสารแนบท้าย
สรุปคาถามและคาตอบจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาให้สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทาในปี 2562 ดังปรากฏในรายงาน
ประจาปี

ลาดับ
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
คาถามในที่ประชุม
1
ดร. เฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น ขอสอบถำมดังนี้
- ควำมสำมำรถในกำรรองรับสถำนกำรณ์ที่ลูกค้ำ
อำจไม่สำมำรถชำระหนี้ได้ตำมปกติ หลังจำก
สิ้นสุดกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ตำมมำตรกำรให้
ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ของสถำบันกำรเงิน
- บริษัทได้ประเมินและจัดทำแผนบริหำรจัดกำร
ระดับเงินกองทุนในระยะ 1-3 ปีข้ำงหน้ำ
ตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส
COVID-19 หรือไม่ อย่ำงไร

คาตอบ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 มี
ควำมรุนแรงส่งผลกระทบต่อภำคธุรกิจสถำบันกำรเงิน
กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม และกลุ่มธุรกิจจัดกำรกองทุนทั้งหมด และ
ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ว่ำเหตุกำรณ์จะสิ้นสุดเมื่อใด อย่ำงไรก็
ตำม หน่วยงำนทำงกำรและสถำบันกำรเงินได้ร่วมมือกัน
ประคับประคองสถำนกำรณ์ให้คลี่คลำยในทำงที่ดี สำหรับกำร
ปรับโครงสร้ำงหนี้ตำมมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยที่ได้รับ
ผลกระทบจำก COVID-19 ในระยะที่ 2 กลุ่มทิสโก้ได้ประเมิน
เหตุกำรณ์ตั้งแต่ระยะที่ 1 แล้วว่ำจะต้องช่วยเหลือลูกค้ำในช่วง
ระยะเวลำหนึ่ง แต่จะนำนเท่ำใดนั้นขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์และ
สภำวะเศรษฐกิจโลก มิใช่ขึ้นอยู่กับสถำบันกำรเงินไทยเท่ำนั้น
สำหรับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (Non-performing Loan: NPL)
ซึ่งจะมีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้น กลุ่มทิสโก้จะได้ติดตำมและ
ประเมินผลกระทบอย่ำงใกล้ชิด
กลุ่มทิสโก้มีแนวทำงช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ดังกล่ำว ในช่วง 3 เดือนที่ผ่ำนมำพบว่ำ ประมำณ
ร้อยละ 90 ของลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้ำงหนี้ สำมำรถชำระหนี้ได้
ตำมระยะเวลำที่กำหนด และมีสัญญำณที่ดีจำกจำนวนลูกหนี้ที่
ขอปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ำ
ลูกหนี้ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบได้เข้ำสู่กระบวนกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี้แล้ว
ในสถำนกำรณ์ปกติ กลุ่มทิสโก้ได้จัดให้มีกำรทดสอบภำวะ
วิกฤต (Stress Test) ทุกไตรมำสตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
กำหนด อีกทั้งยังจัดทำแผนธุรกิจในระยะ 3 ปี ซึ่งทบทวนทุกไตร
มำส และหำกประเมินสถำนกำรณ์ในกรณีเลวร้ำยที่สุดที่เกิดขึ้น
ได้ (Worst Case Scenario) กลุ่มทิสโก้ก็ยังคงมีฐำนะกำรเงิน
และมีเงินกองทุนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ถึงแม้ NPL และกำรกัน
เงินสำรองจะเพิ่มขึ้นก็ตำม ทั้งนี้อยู่บนสมมติฐำนในระยะเริ่มต้น
เนื่องจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ยังไม่สะท้อน NPL ที่แท้จริงอีก
ทั้งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้มีกำรกำหนดมำตรกำรช่วยเหลือ
ลูกหนี้รำยย่อยที่ได้รับผลกระทบจำก COVID-19 เพื่อชะลอกำร
เกิด NPL และช่วยเหลือให้ลูกหนี้สำมำรถผ่ำนสถำนกำรณ์นี้ไป
ได้

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

หน้ำ 19 จำกจำนวน 25 หน้ำ

ลาดับ

ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลาดับ
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
คาถามในที่ประชุม
1
นำยบำซัน กูมำร์ ดูกำร์ ได้สอบถำมว่ำบริษัท
สำมำรถเพิ่มสัดส่วนกำรกู้ยืมระหว่ำงธนำคำร
(Interbank) ให้มำกขึ้นได้หรือไม่

2

นำยวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมถึง
สภำพคล่องทำงกำรเงิน (Liquidity) ในระบบกำร
ธนำคำรปัจจุบันเป็นอย่ำงไร

3

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

คาตอบ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยและสถำบันกำรเงินไทยได้บริหำร
จัดกำรแบบระมัดระวังมำโดยตลอด ทำให้ปัจจุบันสถำบันกำรเงิน
ไทยมีควำมแข็งแกร่งสูง มีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสี่ยง (Capital Ratio) ทั้งระบบตำมมำตรฐำนสำกลอยู่ที่ร้อยละ18
ซึ่งสูงกว่ำอัตรำส่วนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ในขณะ
ที่สถำบันกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำและยุโรปอยูท่ ี่ร้อยละ 11
ซึ่งควรมีอัตรำเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่สูงกว่ำสถำบัน
กำรเงินไทย เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกเศรษฐกิจโลก อย่ำงไรก็
ตำม แม้ตัวเลข NPL และกำรกันเงินสำรองจะปรับตัวเพิ่มขึ้น และ
ส่งผลเชิงลบต่อกำไรสุทธิ แต่ระบบสถำบันกำรเงินไทยยังคงมี
ควำมแข็งแกร่ง
ส่วนเศรษฐกิจไทย ภำครัฐได้สนับสนุนอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวภำยในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริม
เศรษฐกิจไทย รวมถึงดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทยยังคง
เกินดุลอยู่ แม้ค่ำเงินบำทจะยังคงแข็งค่ำก็ตำม
กรณีที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล เป็นผลมำจำกโครงสร้ำงกำร
ส่งออกของประเทศไทย เมื่อมีกำรส่งออกน้อย กำรนำเข้ำสินค้ำจึง
น้อยลงไปด้วย

คาตอบ
ปัจจุบันอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย (R/P Rate) อยู่ที่ร้อยละ 0.5
ทำให้กำรกู้ยืมระหว่ำงธนำคำรมีต้นทุนต่ำที่สุด แต่หำกคำนึงถึง
ควำมมั่นคงแล้วเห็นว่ำกำรรับเป็นเงินฝำกจะมีควำมมั่นคง
มำกกว่ำ แม้ว่ำต้นทุนจะสูงกว่ำก็ตำม ที่ผ่ำนมำบริษัทเป็นผู้ให้
กู้ยืมเงินสุทธิ (Net Lender) ในตลำดกำรกู้ยืมระหว่ำงธนำคำรมำ
โดยตลอด เนื่องจำกเห็นว่ำมีควำมผันผวนในตลำดสูงเกินไป
สภำพคล่องทำงกำรเงินในระบบกำรธนำคำรของประเทศไทย
ปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลำกว่ำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้
ติดตำมสภำพคล่องส่วนเกิน (Excess Liquidity) ในระบบอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับประมำณ 3 ล้ำนล้ำนบำท ซึ่งเห็น
ว่ำระบบธนำคำรปัจจุบันมีสภำพคล่องส่วนเกินในปริมำณที่สูง
เพียงพอ
ระดับของ Cost to Income Ratio ต้องอำศัยหลำยปัจจัย
พิจำรณำประกอบกัน ซึ่งทำงคณะกรรมกำรได้กำหนดเป้ำหมำย
และดัชนีชี้วัดผลงำน (Key Performance Indicator: KPI) ที่ชัดเจน
ในเรื่องนี้ให้กับผู้บริหำรและพนักงำน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนได้กำหนดกรอบ
กำรบริหำรและ KPI ที่ชัดเจนในแต่ละปี และที่ผ่ำนมำบริษัท

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

หน้ำ 20 จำกจำนวน 25 หน้ำ

ลาดับ

ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562 และการงดจ่ายปันผล และ
รับทราบการจ่ายปันผล

ลาดับ
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
คาถามในที่ประชุม
1
1) นำยวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ควำมชัดเจน
ผลกระทบ และเหตุผล ในกำรออกนโยบำยกลำง
ให้งดจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลและงดซื้อหุ้นคืนของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งควำมเห็นส่วนตัว
มองว่ำเรื่องดังกล่ำวควรขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่
ละสถำบันกำรเงิน และสอบถำมว่ำนโยบำยกลำง
ดังกล่ำวรวมถึงกำรจ่ำยปันผลประจำปีด้วย
หรือไม่
2) นำงสำวลัดดำ ฐิติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ
จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถำม
เกี่ยวกับนโยบำยกลำงให้ งดจ่ำยปันผลระหว่ำง
กำลของธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำ ส่งผล
กระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทอย่ำงไร และ
บริษัทคำดว่ำจะสำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้อีก
หรือไม่
3) นำยสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่ำวชื่นชม
บริษัทที่จ่ำยปันผลในอัตรำที่สูงอย่ำงต่อเนื่อง
และขอทรำบมุมมองของบริษัทในกรณีที่อำจเกิด
ผลกระทบด้ำนลบต่อบริษัทค่อนข้ำงมำก บริษัท
สำมำรถคำดกำรณ์และยังคงจ่ำยปันผลประจำปี
ได้เช่นเดิมหรือไม่
4) นำยวีระศักดิ์ สหชัยเสรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมถึง
ควำมเป็นไปได้และอัตรำกำรจ่ำยปันผลในปี
ถัดไป
5) นำยกรกช เจษฎำอำรักษ์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถำม
ว่ำในปีหน้ำจะจ่ำยปันผลเหมือนเดิมหรือไม่
6) ดร. เฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมถึง
นโยบำยกำรจ่ำยปันผลในปีถัดไปเป็นเช่นไร และ
บริษัทมีแนวควำมคิดจะซื้อหุ้นคืนเพื่อรักษำ
ระดับเงินกองทุนหรือไม่ อย่ำงไร

คาตอบ
พยำยำมปรับเปลี่ยนต้นทุนกำรบริหำรเป็นต้นทุนแปรผันเพื่อให้ผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยได้รับผลตอบแทนที่ดี

คาตอบ
กำรที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยออกนโยบำยกลำง ให้งดจ่ำย
ปันผลระหว่ำงกำลและงดซื้อหุ้นคืนนั้น คำดว่ำเป็นนโยบำยเชิง
ป้องกันที่ต้องกำรให้สถำบันกำรเงินในประเทศไทยชะลอและใช้
ควำมระมัดระวังในกำรพิจำรณำจ่ำยปันผลระหว่ำงกำล เนื่องด้วย
NPL และผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส
COVID-19 ยังไม่มีควำมชัดเจน อีกทั้งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้
กำหนดให้สถำบันกำรเงินต้องจัดทำ Stress Test เพื่อประเมิน
เสถียรภำพของสถำบันกำรเงินในประเทศไทยในระยะเวลำ 2-3 ปี
ข้ำงหน้ำ ก่อนที่จะพิจำรณำจ่ำยปันผล และกำรซื้อหุ้นคืนก็ถือเป็น
กำรจ่ำยปันผลประเภทหนึ่ง จึงถูกรวมไว้ด้วย ประกอบกับธนำคำร
กลำงในยุโรปหลำยแห่งได้มีกำรออกนโยบำยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไป
ก่อนหน้ำนี้แล้ว ดังนั้น ทำงธนำคำรแห่งประเทศไทยจึงน่ำจะ
พิจำรณำปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน
สถำบันกำรเงินของไทยทั้งระบบมี Capital Ratio อยู่ที่ร้อยละ
18 เทียบกับธนำคำรในอเมริกำและยุโรปซึ่งมี Capital Ratio อยู่ที่
ระดับต่ำกว่ำเพียงร้อยละ 11-12 จะเห็นได้ว่ำระบบสถำบันกำรเงิน
ไทยมีเสถียรภำพที่แข็งแกร่ง จึงคำดว่ำธนำคำรแห่งประเทศไทย
เพียงต้องกำรให้สถำบันกำรเงินใช้ควำมระมัดระวังเท่ำนั้น หำก
สถำนกำรณ์คลี่คลำยลงเชื่อว่ำจะสำมำรถดำเนินกำรตำมปกติได้
แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทยในอนำคต
ส่วนมุมมองที่บริษัทคำดกำรณ์ในอีก 6 เดือนข้ำงหน้ำเห็นว่ำ
ประเทศไทยสำมำรถบริหำรจัดกำรได้ และโดยเฉลี่ยแล้วสถำบัน
กำรเงินไทยมีควำมมั่นคงกว่ำประเทศอื่น ดังนั้น ผลกระทบก็
อำจจะน้อยกว่ำ กล่ำวโดยสรุปคือระบบสถำบันกำรเงินไทยยังมี
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยปันผล โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบกำรและ
นโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย สำหรับกรณีของบริษัทเอง
ก็คงต้องประเมินจำกปัจจัยข้ำงต้นเช่นกัน
นโยบำยกลำงที่ทำงธนำคำรแห่งประเทศไทยออกมำนั้นถือ
เป็นนโยบำยเชิงป้องกันให้กับสถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม
ท่ำนผู้ถือหุ้นคงให้ควำมสนใจต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท เช่น
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตำมที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กลุ่มทิสโก้ได้ชี้แจงไปก่อนหน้ำ แต่ด้วยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ย่อมส่งผลให้กำไรของ
ธนำคำรลดลงจำกกำรกันเงินสำรองที่เพิ่มขึ้นตำมกำรเพิ่มของ

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

หน้ำ 21 จำกจำนวน 25 หน้ำ

ลาดับ

ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ลาดับ
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
คาถามในที่ประชุม
1
ดร. เฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึงกำร
พิจำรณำปรับค่ำตอบแทนกรรมกำรให้สอดคล้องกับ
สภำวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วประเทศ กอปรกับ
ผลประกอบกำรของกลุ่มทิสโก้ที่มีแนวโน้มลดลง

คาตอบ
NPL อันเนื่องมำจำกนโยบำยของภำครัฐที่ต้องกำรให้สถำบัน
กำรเงินช่วยเหลือผู้ประกอบกำร ซึ่งบริษัทเห็นด้วยกับนโยบำย
ดังกล่ำว เพียงแต่สถำบันกำรเงินต้องคำนึงถึงควำมสำมำรถของ
ตนด้วย เนื่องจำกสถำบันกำรเงินมีรำยได้ดอกเบี้ยเป็นหลัก กำร
พักชำระหนี้เป็นระยะเวลำนำน 6 เดือน ถึง 1 ปี อำจจะทำให้ระบบ
สถำบันกำรเงินเสียหำยได้
หำกอ้ำงอิงจำกผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross
Domestic Product: GDP) ของทั่วโลกที่ลดลง ก็คำดว่ำกำไรของ
บริษัทน่ำจะมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน และอำจส่งผลให้เงินปันผล
ลดลงตำมไปด้วย สำหรับนโยบำยกลำงให้งดจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลนั้น ธนำคำรแห่งประเทศไทยต้องกำรให้สถำบัน
กำรเงินทุกแห่งใช้ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจำกผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ยังอยู่
ระยะแรก ส่วนกำรจ่ำยปันผลประจำปีนั้น หำกสถำบันกำรเงินมี
กำไรมีสถำนะทำงกำรเงินที่ดี และควบคุม NPL ได้ ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยคงไม่ดำเนินกำรในสิ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ผลกระทบ อย่ำงไรก็ตำม เรื่องดังกล่ำวเป็นสิ่งที่บริษัทคำดกำรณ์
เท่ำนั้น
ส่วนกำรซื้อหุ้นคืนเกิดจำกในช่วงที่ผ่ำนมำสถำบันกำรเงิน
บำงแห่งเห็นว่ำเงินกองทุนของตนอยู่ในระดับที่สูงเกินควำมจำเป็น
หรืออำจเห็นว่ำรำคำหุ้นในตลำดหลักทรัพย์มีมูลค่ำลดลงจนอยู่ใน
ระดับที่ต่ำกว่ำมูลค่ำทำงบัญชี ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีแนวควำมคิดที่
จะซื้อหุ้นคืน และเห็นด้วยกับนโยบำยกลำงให้สถำบันกำรเงิน
งดซื้อหุ้นคืนซึ่งส่งผลให้ระดับเงินกองทุนของสถำบันกำรเงินลดลง
ทั้งนี้ บริษัทมีแผนบริหำรเพื่อดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำง
เท่ำเทียมกัน นอกจำกนี้ บริษัทได้เน้นย้ำกับทำงผู้บริหำรให้สร้ำง
ผลตอบแทนสูงสุดและดำเนินกิจกำรอย่ำงระมัดระวังอยู่บนเงื่อนไข
ของสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

คาตอบ
กำไรจำกผลประกอบกำรของบริษัทจะถูกจัดสรรเป็นเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและเงินพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงำน อีกทั้ง
บริษัทไม่มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินพิเศษที่แปรผัน
ตำมผลประกอบกำรให้แก่กรรมกำร ดังนั้น ค่ำตอบแทนกรรมกำร
จึงประกอบด้วยค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบี้ยประชุมเท่ำนั้นซึ่ง
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำควรเสนอค่ำตอบแทน
กรรมกำรในอัตรำเดิม ถึงแม้ผลประกอบกำรในปีที่ผ่ำนมำของ
บริษัทจะดีก็ตำม เนื่องจำกกรรมกำรยังคงมีหน้ำที่และ

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 8

ปรึกษากิจการอื่นๆ

ลาดับ
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
คาถามในที่ประชุม
1
1) นำยภักดี ช่ำงวิชชุกำร ผู้รับมอบฉันทะ
มีข้อซักถำมดังนี้
- ในปัจจุบัน บริษัทมีพอร์ทกำรให้สินเชื่อ
ทั้งหมดกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีปริมำณสินเชื่อ
เท่ำใด คิดเป็นสัดส่วนเท่ำใด
- ตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ของ
สถำบันกำรเงินของธนำคำรแห่งประเทศ
ไทยที่ให้ลูกหนี้สำมำรถพักชำระหนี้เป็น
ระยะเวลำ 3-6 เดือนนั้น ลูกค้ำของบริษัทที่
ขอเข้ำร่วมโครงกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำวมี
กี่รำย คิดเป็นมูลค่ำสินเชื่อเท่ำใด และ
คิดเป็นสัดส่วนเท่ำใดของพอร์ทสินเชื่อ
ทั้งหมด และเมื่อครบกำหนดตำมมำตรกำร
แล้ว ลูกค้ำจะเป็น NPL หรือไม่
- ในอนำคตจะมีกำรกันเงินสำรองเพิ่มขึ้นจำก
ปัจจุบันหรือไม่
2) ดร. เฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมถึง
แนวทำงกำรรวมบัญชีให้เป็นบัญชีสินเชื่อบัญชี
เดียว และมำตรกำรช่วยเหลือจะขยำยเวลำชำระ
หนี้นำนเท่ำใด และมีกำรลดดอกเบี้ยหรือไม่
3) นำยวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถำม
ดังนี้
- บริษัทมีนโยบำยช่วยเหลือลูกหนี้ในสภำวะ
วิกฤตนี้อย่ำงไร
- กำรขยำยระยะเวลำกำรพักชำระหนี้เป็นเวลำ
3-6 เดือนนั้น จะมีกำรตั้งเงินสำรองหนี้สูญ
เมื่อใด และอย่ำงไร
4) นำงสิริลักษณ์ โกศลสมบัติ ขอทรำบถึงควำม
พร้อมในกำรรับมือ หำกเกิดกำรแพร่ระบำดของ
ไวรัส COVID-19 ในระลอกที่ 2

หน้ำ 22 จำกจำนวน 25 หน้ำ

คาตอบ
ควำมรับผิดชอบเช่นเดิม หรืออำจมำกขึ้นจำกสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบัน อย่ำงไรก็ดี หำกผลประกอบกำรในปีนี้ปรับตัวลดลงมำก
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพร้อมที่จะ
ทบทวนค่ำตอบแทนกรรมกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ต่อไป

คาตอบ
นโยบำยช่วยเหลือลูกค้ำของสถำบันกำรเงินภำยใต้มำตรกำร
ให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ของสถำบันกำรเงินของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย จะมีควำมแตกต่ำงกัน ทั้งเงื่อนไขและระยะเวลำ
สำหรับบริษัทเอง คณะผู้บริหำรได้อภิปรำยกันอย่ำงถี่ถ้วนจนได้
ข้อสรุปว่ำ บริษัทจะใช้มำตรกำรช่วยเหลือ โดยให้ลูกค้ำพักชำระ
เงินต้น ชำระเฉพำะดอกเบี้ยเป็นระยะเวลำ 6 เดือน ด้วยเหตุผล
ที่ว่ำหำกให้ลูกค้ำพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในขณะที่
สถำนกำรณ์ยังไม่คลี่คลำย บริษัทจะไม่มีข้อมูลประวัติกำร
ชำระหนี้หรือควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของลูกค้ำเพื่อนำมำ
พิจำรณำกำรหำแนวทำงช่วยเหลือลูกค้ำในระยะต่อไป อีกทั้ง
กำรพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย จะทำให้ประเมินสถำนกำรณ์
และคำดกำรณ์ NPL ได้ยำกมำก ดังนั้น บริษัทจึงอยำกให้
ควำมมั่นใจกับลูกค้ำว่ำ หำกลูกค้ำเลือกจ่ำยดอกเบี้ยและมีประวัติ
กำรชำระที่ดี บริษัทจะเห็นควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของลูกค้ำ
ซึ่งจะใช้ประกอบกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือตำมมำตรกำร
ถัดไปของธนำคำรแห่งประเทศไทย กล่ำวคือ ในกรณีที่ลูกค้ำ
ไม่สำมำรถชำระดอกเบี้ย ตัวเลข NPL ตำมแผนกำรชำระบัญชี
แบบใหม่จะเพิ่มขึ้น แต่ในกรณีที่ลูกค้ำสำมำรถชำระได้ตำมแผน
คุณภำพลูกหนี้จะดีขึ้นในระยะเวลำ 3 เดือน จำกระยะที่ 2 (Stage
2: Under-performing) มำเป็นระยะที่ 1 (Stage 1: Performing)
โดยในกลุ่ม NPL ต้องรอให้ครบ 12 เดือนเพื่อปรับสถำนะจำก
ระยะที่ 3 (Stage 3: Non-performing) มำเป็นระยะที่ 1 (Stage 1:
Performing) ตำมมำตรฐำนบัญชี เพรำะฉะนั้นกำรกันเงินสำรอง
ของแต่ละสถำบันกำรเงินจะแตกต่ำงกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับแนวทำง
กำรช่วยเหลือลูกค้ำของแต่ละแห่ง
นอกจำกนี้ ลูกค้ำที่แสดงควำมประสงค์เข้ำร่วมมำตรกำร
ช่วยเหลือ มีจำนวนมำกในระยะแรก เนื่องจำกลูกค้ำบำงรำยมี
ควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนเกี่ยวกับมำตรกำรดังกล่ำว รวมถึงลูกค้ำ
แต่ละรำยมีจุดประสงค์ที่แตกต่ำงกัน เช่น ควำมต้องกำรรักษำ
เงินสดไว้เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ที่ไม่แน่นอน ตลอดจนลูกค้ำ
ส่วนใหญ่ที่ขอเข้ำร่วมมำตรกำรต่ำงเป็นลูกค้ำที่มีประวัติกำรชำระ
หนี้ที่ดีมำโดยตลอด แต่หลังจำกที่มีกำรสื่อสำรเงื่อนไขที่ชัดเจน
ปรำกฏว่ำมีลูกค้ำจำนวนหนึ่งที่มีควำมสำมำรถเพียงพอที่จะ
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ลาดับ
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หน้ำ 23 จำกจำนวน 25 หน้ำ

คาตอบ
ชำระหนี้ขอกลับมำชำระหนี้ตำมปกติ ทำให้สัดส่วนลูกค้ำที่ขอเข้ำ
ร่วมมำตรกำรช่วยเหลือต่อจำนวนลูกค้ำที่แสดงควำมประสงค์
ทั้งหมดลดลงอย่ำงมำก ซึ่งคำดว่ำเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ดังนั้น เมื่อ
มำตรกำรดังกล่ำวสิ้นสุดลง ภำพรวมของบริษัทจะมีควำมชัดเจน
ยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้จัดเตรียมมำตรกำรเพื่อลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยสำหรับลูกค้ำบำงรำยที่ยงั ไม่สำมำรถกลับมำชำระหนี้ได้
ตำมปกติไว้แล้ว
ในช่วงที่บริษัทออกมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้ในระยะแรกนั้น
ลูกค้ำบำงรำยเข้ำใจคลำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริงว่ำเป็นกำรยก
หนี้ให้ ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้วเป็นเพียงกำรพักชำระเงินต้นเป็น
เวลำ 3-6 เดือน หมำยควำมว่ำภำระของลูกหนี้ยังคงอยู่เหมือนเดิม
เนื่องจำกเงินต้นไม่ได้ลดลงในช่วงพักชำระหนี้ นอกจำกนี้ ยังมี
ลูกค้ำบำงประเภทที่ยงั มีควำมสำมำรถเพียงพอที่จะชำระหนี้แต่
ต้องกำรรักษำเงินสดไว้กับตน ส่งผลให้ในช่วงแรกมีลูกค้ำเข้ำแจ้ง
ควำมประสงค์ในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้เป็นจำนวนมำกจน
ดำเนินกำรไม่ทันต่อควำมต้องกำร จึงเป็นเหตุให้ตัวเลข NPL ปรับ
เพิ่มขึ้น
จำนวนของลูกค้ำที่ขอปรับโครงสร้ำงหนี้ขึ้นอยู่กับควำมเข้ำใจ
ในมำตรกำรที่ออกมำ ยกตัวอย่ำงเช่น สัดส่วนของลูกค้ำที่ขอปรับ
โครงสร้ำงหนี้ที่อยู่อำศัยอยู่ที่ร้อยละ 20 แต่หลังจำกทรำบเงื่อนไข
ที่ชัดเจนในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้แล้ว จำนวนลูกค้ำที่ต้องกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี้ที่อยู่อำศัยลดลงเหลือเพียงร้อยละ 10 สำหรับลูกค้ำ
สินเชื่อรถจักรยำนยนต์ มี NPL เพิ่มขึ้นน้อยที่สุด ที่ร้อยละ 5
เนื่องจำกลูกค้ำกลุ่มนี้มีควำมสำมำรถที่จะชำระหนี้ได้ดีกว่ำ และ
หลังจำกทรำบเงื่อนไขที่ชัดเจนแล้ว จำนวนลูกค้ำที่ขอปรับ
โครงสร้ำงหนี้สินเชื่อรถจักรยำนยนต์ลดลงเหลือไม่ถึงร้อยละ 2
สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) มีลูกค้ำขอ
ปรับโครงสร้ำงหนีอ้ ยู่ที่ไม่ถึงร้อยละ 10 แต่จำนวนลูกค้ำที่ขอปรับ
โครงสร้ำงหนี้ทั้งระบบอำจจะมีมำกกว่ำควำมเป็นจริง เนื่องจำก
ควำมเข้ำใจในมำตรกำรที่คลำดเคลื่อน และตัวเลขที่ถูกต้องจะ
สะท้อนออกมำในไตรมำส 3
สำหรับกำรตั้งสำรองในอนำคต ขณะนี้ยังไม่สำมำรถแจ้ง
ตัวเลขของกำรตั้งสำรองของ NPL ได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมี
คณะกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ (Credit Committee) ที่มีกำร
ประชุมทุกสัปดำห์เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด และ
หลังจำกที่มำตรกำรช่วยเหลือสิ้นสุดลง บริษัทจะสำมำรถ
คำดกำรณ์ NPL ได้จำกกำรติดตำมควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
ตำมมำตรกำรช่วยเหลือในระยะเวลำ 6 เดือนนี้ นอกจำกนี้ บริษัท
ได้เตรียมมำตรกำรรองรับหำกเกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัส
COVID-19 ในระลอกที่ 2 และได้คำดกำรณ์ว่ำลูกค้ำจำนวน
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4

5

ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ

หน้ำ 24 จำกจำนวน 25 หน้ำ

คาตอบ
ร้อยละ 90 อำจจะประสงค์ขอขยำยมำตรกำรช่วยเหลือรอบที่ 2
โดยเฉพำะลูกค้ำที่มีประวัติกำรชำระดี บริษัทจะตรวจสอบ
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้และเสนอควำมช่วยเหลือต่อไป
อีกทั้งยังเป็นกำรลดควำมเสี่ยงของบริษัทด้วย
ดร. เฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถำมดังนี้
ควำมต้องกำรสินเชื่อใหม่จะลดลงตำมสถำนกำรณ์ ผู้บริโภค
- แนวทำงกำรให้สินเชื่อภำยหลังสถำนกำรณ์กำร อำจไม่ได้มีกำรลงทุนมำกนัก รวมถึงสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคจะ
แพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 จะเปลี่ยนแปลง ลดลง ยกตัวอย่ำงเช่น กำรลดลงของยอดขำยในธุรกิจ
อย่ำงไร
อสังหำริมทรัพย์และอุตสำหกรรมยำนยนต์ รวมถึงยอดกำรผลิต
- กลยุทธ์ทำงกำรตลำดของ “สมหวังเงินสั่งได้” จะ ของโรงงงำนด้วย ซึ่งบริษัทมองว่ำเป็นข้อดี เนื่องจำกเป็นกำรลด
เป็นอย่ำงไร ในภำวะที่มีจำนวนผู้ว่ำงงำนสูง
ภำระหนี้ใหม่ที่อำจเกิดขึ้น ส่วนธุรกิจ “สมหวัง เงินสั่งได้” ซึ่ง
ให้บริกำรสินเชื่อจำนำทะเบียนแก่ผู้บริโภครำยย่อยที่ต้องกำร
วงเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจนั้น ตลำดกลุ่มนี้เป็น
ตลำดที่ใหญ่มำก ในช่วงหลำยเดือนที่ผ่ำนมำ บริษัทพยำยำมเข้ำสู่
ตลำดนี้ แต่ด้วยสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ทำให้บริษัทต้องชะลอ
แผนกำรดังกล่ำวออกไปก่อน อำจต้องรอประเมินสถำนกำรณ์ใน
อีก 1 ไตรมำส ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่ำธุรกิจนี้มีโอกำสเติบโตในช่วง
6-12 เดือนข้ำงหน้ำ และบริษัทจะดำเนินกลยุทธ์อย่ำงระมัดระวัง
นำยนพสิทธิ์ พงษ์ศักดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึงเหตุผล
บริษัทมีกำรออกตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน
ในกำรออกตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน ประเภทที่ 2 มำโดยตลอด แต่ไม่ได้เพิ่มจำนวน และเป็นกำรเพิ่ม
ประเภทที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอน
ให้ Capital Ratio ให้แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันถือว่ำเป็นภำวะที่ดี
ปี 2573
เนื่องจำกอัตรำดอกเบี้ยต่ำ บริษัทจึงไถ่ถอนตรำสำรด้อยสิทธิที่
ออกไปก่อนหน้ำคืน เพรำะหลังจำกครบ 5 ปีแล้ว บริษัทมีสิทธิที่จะ
ไถ่ถอนตรำสำรคืนได้ และสำมำรถเสนอขำยรุ่นใหม่แทนได้ ส่งผล
ให้ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยต่ำลง ถือเป็นโอกำสในกำรลดต้นทุนใน
กำรกูย้ มื เงิน โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงในแง่นโยบำยหรือมี
จุดประสงค์อื่น ตรำสำรที่บริษัทเสนอขำยในเดือนพฤษภำคม 2563
เป็นตรำสำรด้อยสิทธิ อำยุ 10 ปี ดอกเบี้ยจ่ำยประมำณร้อยละ
3.15 และให้อันดับควำมน่ำเชื่อถือโดยสถำบันจัดอันดับเครดิต
นำยฐประเสริฐ ไพโรจน์ภมร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมถึง
ลูกค้ำที่เป็นธุรกิจ SME มีสัดส่วนประมำณร้อยละ 4-5 ซึ่งเป็น
ลูกค้ำของธนำคำรทิสโก้ที่เป็นธุรกิจ SME คิดเป็น
สัดส่วนค่อนข้ำงน้อยเมื่อเทียบกับพอร์ทของลูกค้ำทั้งหมด และ
ร้อยละเท่ำใดของลูกค้ำทั้งหมด และในแต่ละปี เป็น มีสัดส่วนของผู้ที่ขอเข้ำร่วมมำตรกำรช่วยเหลือไม่ถึงร้อยละ 10
NPL จำนวนเท่ำใด
ซึ่งมีลูกค้ำเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของลูกค้ำทั้งหมดที่เลือกมำตรกำรกำร
จ่ำยดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ดี หำกสถำนกำรณ์ในอีก 6 เดือนข้ำงหน้ำ
ยังไม่คลี่คลำย บริษัทจะพิจำรณำขยำยควำมช่วยเหลือโดย
พิจำรณำจำกประวัติและควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องลูกค้ำ
ลักษณะและควำมเป็นไปได้ของธุรกิจ ซึ่งเป็นนโยบำยที่บริษัทถือ
ปฏิบัติมำตั้งแต่สมัยวิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540
นำงสำวมำลี กิจเวคิน ผู้ถือหุ้น ขอสอบถำมดังนี้
บล.ทิสโก้ จะไม่มีกำรจำหน่ำยสองผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว ทั้ง
- บล. ทิสโก้ จำหน่ำยหุ้นกู้อนุพันธ์ที่คุ้มครองเงิน หุ้นกู้อนุพันธ์ และกำรลงทุนใน Cryptocurrency เนื่องจำกกำร
ต้นทั้งจำนวนหรือไม่ และผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะ ลงทุนใน Cryptocurrency หรือที่เรำเรียกกันว่ำ “สกุลเงินดิจิตอล”
อย่ำงไร น่ำลงทุนหรือไม่
นั้นมีควำมเสี่ยงสูง

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ลาดับ
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ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
- คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) เป็นกำร
ลงทุนที่มีกำไรมำกใช่หรือไม่ และทำง บล.ทิสโก้
จะแนะนำให้แก่ผู้ลงทุนหรือเปล่ำ โดยใช้
ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
ตัดสินใจลงทุนให้
ดร. เฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น กล่ำวถึงกำรชี้แจง
เรื่อง NPL จำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้มี
ควำมชัดเจนและระมัดระวังดี จำกนั้น สอบถำมว่ำ
หำกบริษัทใช้ระยะเวลำ 6 เดือนในกำรพิจำรณำควำม
น่ำเชื่อถือ (Credibility) ของลูกค้ำ จะทำให้เกิด NPL
หรือไม่ เพรำะกำรกำหนดเกณฑ์ NPL มีหลำยระดับ
ขึ้นอยู่กับสถำบันกำรเงิน ตั้งแต่ระยะ 3 เดือน 6
เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และตำมสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน บริษัทยังจะกำหนดเกณฑ์ NPL ตำม
มำตรฐำนอยู่หรือไม่ เนื่องจำกเห็นว่ำจะทำให้มีผลต่อ
ข้อมูลเครดิตของลูกค้ำและอำจส่งผลต่อเนื่องไปยัง
เครดิตอื่นๆ ของลูกค้ำได้ จึงอยำกทรำบว่ำบริษัทมี
แผนหรือแนวปฏิบัติต่อเรื่องนี้อย่ำงไร

หน้ำ 25 จำกจำนวน 25 หน้ำ

คาตอบ

กำรนำส่งข้อมูลเครดิตเกี่ยวกับ NPL ของลูกค้ำให้กับบริษัท
ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จำกัด (National Credit Bureau: NCB) จะ
เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด
ซึ่งแตกต่ำงจำกเกณฑ์ภำยในของบริษัทเองที่เข้มงวดมำกกว่ำทั้ง
ระยะเวลำในกำรพิจำรณำเพื่อปรับสถำนะให้เป็นปกติ กล่ำวคือ
ตำมมำตรกำรของธนำคำรแห่งประเทศไทยได้อนุโลมให้สำมำรถ
ปรับสถำนะจำกระยะที่ 2 (Stage 2: Under-performing) มำเป็น
ระยะที่ 1 (Stage 1: Performing) ได้ทันที และใช้เวลำ 3 เดือนเพื่อ
ปรับสถำนะจำกระยะที่ 3 (Stage 3: Non-performing) มำเป็นระยะ
ที่ 1 (Stage 1: Performing) ในขณะที่บริษัทใช้เกณฑ์ภำยในที่
เข้มงวดกว่ำ โดยใช้เวลำ 12 เดือนถึงจะสำมำรถปรับสถำนะจำก
NPL เป็นระยะที่ 1 (Stage 1: Performing) ได้เพื่อให้สัดส่วน NPL
และกำรตั้งเงินสำรองมีควำมแปรปรวนน้อยที่สุดและใกล้เคียง
ควำมเป็นจริงมำกที่สุด
กำรปฏิบัติเช่นนี้สอดคล้องกับนโยบำยแบบอนุรักษ์นิยมของ
บริษัท แต่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อข้อมูลเครดิตของลูกค้ำ
7
ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึงกำรบันทึกบัญชี ในกรณีที่ลูกค้ำ
กรณีที่ลูกค้ำชำระเฉพำะดอกเบี้ยตำมเงื่อนไขพักชำระเงินต้น
พักชำระต้นเป็นระยะเวลำ 3 เดือน แต่ยังคงชำระ
บริษัทจะไม่นับเป็นกำรค้ำงชำระ แต่หำกเป็น NPL อยูแ่ ล้วก็ต้อง
ดอกเบี้ยอยู่ทำงบริษัทใช้หลักกำรบันทึกบัญชีแบบใด ใช้เวลำในกำรแก้ไขต่อไป แต่ในควำมเป็นจริงกำรนับ NPL
เพื่อจะได้ทรำบสถำนะของลูกค้ำที่ยังมีปัญหำอยู่
จะเกิดขึ้นเมื่อมีกำรผิดนัดชำระตั้งแต่ 4 งวดขึ้นไป ฉะนั้น
หำกลูกค้ำรับเงื่อนไขและมีประวัติกำรชำระที่ดีตรงตำมกำหนดก็จะ
ไม่เป็น NPL อีกทั้งยังสำมำรถเพิ่มควำมน่ำเชื่อถือของลูกค้ำได้อีก
ด้วย และเมื่อครบระยะเวลำตำมแผน บริษัทจะเชิญลูกค้ำที่ปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขและมีประวัติชำระที่ดีกลับมำเจรจำกันอีกครั้งว่ำจะ
ชำระตำมแผนเดิมที่ชำระเงินต้นด้วย หรือแผนอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้ำ
และบริษัทสำมำรถผ่ำนวิกฤตนี้ไปได้
คาถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม
8
นำยวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ
กำรบันทึกบัญชีตำมมำตรกำรพักชำระหนี้ของธนำคำรแห่ง
ในช่วงกำรพักชำระหนี้ให้ลูกค้ำ ธนำคำรมีกำรบันทึก ประเทศไทย ธนำคำรรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยค้ำงรับตำมเกณฑ์คงค้ำง
บัญชีอย่ำงไร
ในระหว่ำงที่พักชำระหนี้ให้ลูกค้ำ ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและหลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย

