ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560
ประชุม ณ ห้ องประชุม ชัน้ 12 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการธนาคารและกรรมการอิสระ ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม และ
แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ามีกรรมการธนาคาร ผู้บริ หารระดับสูง และตัวแทนจากผู้สอบบัญชีเข้ าร่ วมประชุม โดยได้ แนะนา
เป็ นรายบุคคลดังนี ้
กรรมการธนาคารที่เข้ าร่วมประชุม 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 88.89 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
9 คน คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายปลิว มังกรกนก
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
นายสถิตย์ อ๋องมณี
นายทาคาชิ คุโรเมะ
นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

ประธานคณะกรรมการธนาคาร / กรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
(ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้ /
กรรมการอานวยการกลุม่ ทิสโก้ )

กรรมการธนาคารที่ลาประชุม
1. นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)

กรรมการ / กรรมการบริ หาร

ผู้บริ หารระดับสูงของธนาคารซึง่ ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ให้ บริ หาร
จัดการธนาคาร เข้ าร่วมประชุม 8 คน คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์
นายพิธาดา วัชรศิริธรรม
นายชลิต ศิลป์ศรีกลุ
นายเมธา ปิ งสุทธิวงศ์
นางสาวนิภา เมฆรา
นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล

กรรมการผู้จดั การใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธนบดีธนกิจและบริ การธนาคาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - บรรษัทธนกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ หารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1
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7. นายเดชพินนั ท์ สุทศั นทรวง
8. นายพิชา รัตนธรรรม
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - ปฏิบตั ิการสินเชื่อรายย่อย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - ธนบดีธนกิจ

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4819
ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ

กรรมการและผู้บริ หารจากบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ที่เข้ าร่วมประชุม คือ
1. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
2. นางสาวอารยา ธีระโกเมน
3. นายชาตรี จันทรงาม
4. นายไพรัช ศรี วิไลฤทธิ์

กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
สายควบคุมการเงินและบริ หารความเสีย่ ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สานักกากับดูแลกิจการ และ
เลขานุการบริ ษัท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมสามัญประจาปี 2560 ของธนาคาร
ประธานฯ แจ้ ง ให้ ที่ป ระชุม ทราบว่า ธนาคารมอบหมายให้ บริ ษั ท ดี ไอ เอ ออดิท จากัด เป็ นผู้ทาหน้ าที่
ดูแลให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่ งใสถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของธนาคาร โดยบริ ษัท ดี ไอ เอ ออดิท
จากัด ได้ จดั เจ้ าหน้ าที่เข้ าสังเกตการณ์การลงทะเบียนเข้ าประชุมและการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม
ต่อจากนัน้ ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ธนาคารได้ ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 ไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าก่อนการประชุมโดยชอบตามข้ อบังคับของธนาคารและตามกฎหมาย เพื่อเปิ ดโอกาส
ให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ
ประธานฯ ขอให้ นายไพรัช ศรี วิไลฤทธิ์ เลขานุการบริ ษัท แจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบถึงระเบียบการออกเสีย ง
ลงคะแนน ตามข้ อบังคับของธนาคาร ผู้ถือหุ้นทัง้ ที่มาเข้ าประชุมด้ วยตนเองหรื อมีผ้ ูแทนรั บมอบฉัน ทะ มาเข้ าประชุม
มีสิทธิ ออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้ นวาระการพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
ซึ่งใช้ วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม
(Cumulative Voting)
นอกจากนี ้ เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ในการออกเสีย งลงคะแนน ธนาคารได้ น าส่ง หนัง สื อ
ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ าได้ สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ธนาคารได้ แจกบัตรลงคะแนน
ในแต่ละวาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นก่อนเข้ าร่ วมประชุม ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นการล่วงหน้ าและประสงค์
จะออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย” “งดออกเสียง” หรื อ แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน กรณีเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศที่
แต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทย สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที่เพื่อรวบรวมนับคะแนน
เสียงในแต่ล ะวาระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นเข้ าร่ วมประชุมและระบุการออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนัน้ ธนาคารได้ นาคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
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บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อ การลงมติแ ต่ละวาระไว้ แ ล้ ว ซึ่ ง การประมวลผลการนับ คะแนนเสีย งในแต่ละวาระ
จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจานวนเสียงเห็นด้ วยของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียง
และชี ้แจงเพิ่มเติมว่าผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้ วเสร็ จ ขอให้ สง่ คืน “หลักฐาน
การลงทะเบียนเข้ าประชุม ” ที่ธนาคารได้ แจกให้ ในช่วงลงทะเบียน และ/หรื อ บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ ใช้ (ถ้ ามี) ให้ แก่
เจ้ าหน้ าที่ของธนาคารบริ เวณประตูทางเข้ าห้ องประชุม
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้ นี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังที
้ ่มาด้ วยตนเอง จานวน 30 ราย
และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จานวน 3 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 33 ราย
ถื อ หุ้น รวมกัน ทัง้ สิ ้น 921,452,119 หุ้น คิด เป็ นร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้น ที่จาหน่า ยแล้ ว ทัง้ หมดของธนาคาร
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของธนาคาร
ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
หลังจากที่ประธานฯ ได้ กล่าวเปิ ดประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว ในระหว่างการประชุมได้ มีผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
ด้ วยตนเองเพิ่มเติมอีก 4 ราย รวมเป็ นผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง จานวน 34 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จานวน 3 ราย
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 37 ราย ถือหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 921,452,284 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2559
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
ประธานฯ กล่าวว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยสาเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ วเห็ นควรเสนอให้ ผ้ ูถื อหุ้น พิจ ารณารั บ รองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น
ประจาปี 2559
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้





เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่มีบตั รเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

921,452,119
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.00
0.00
0.00
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วาระที่ 2 พิจารณาให้ สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้ กระทาในปี 2559 ดังปรากฏในรายงาน
ประจาปี
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ สตั ยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้ กระทาในปี 2559
ดังปรากฏในรายงานประจาปี
ประธานฯ กล่าวสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้ กระทาในปี 2559 และเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ให้ สตั ยาบันการดาเนินงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้ า A1- A2 ของรายงาน
ประจาปี ซึง่ ได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาให้ สตั ยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ที่ได้ กระทาในปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นทักท้ วงหรื อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติ ให้ สตั ยาบัน การดาเนิ นงานของ
คณะกรรมการที่ได้ กระทาในปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจาปี ตามรายละเอียดที่เสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติ ให้ สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้ กระทาในปี 2559 ดังปรากฏใน
รายงานประจาปี ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้





เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่มีบตั รเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

921,452,119
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.00
0.00
0.00

วาระที่ 3 พิจารณารั บรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของธนาคารทิสโก้ จากัด
(มหาชน) สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของธนาคาร
ทิสโก้ จากัด (มหาชน) สาหรั บ ปี สิ ้นสุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ซึ่ง ผ่า นการพิจ ารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้ วยความเห็นทีส่ อดคล้ องกับผู้สอบบัญชีของธนาคาร ว่างบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้ แสดงผล
ประกอบการและฐานะทางการเงินของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี ที่ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
และขอให้ นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้ นาเสนอต่อที่ประชุม
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้ สรุปรายละเอียดของงบการเงินต่อที่ประชุม และขอให้ นายชาตรี จันทรงาม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริ หารความเสี่ยง บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุม่ ทิสโก้ (“บริ ษัทใหญ่”) ชี ้แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน
ผู้ช่ ว ยกรรมการผู้จัด การใหญ่ อ าวุโส สายควบคุม การเงิ น และบริ ห ารความเสี่ ย ง ของกลุ่ม ทิ ส โก้ ได้ ชี แ้ จง
รายละเอียดและการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของเจ้ าของรวม
กาไรสุทธิ (ส่วนที่เป็ นของธนาคาร)
กาไรต่อหุ้น (บาท)

หน้ า 5 ของจานวน 16 หน้ า

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
260,741,826
233,297,858
27,443,968
3,656,668
4.00

คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
นายสุพจน์ เอื ้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวชมเชยวิสยั ทัศน์ของผู้บริ หาร และสอบถามถึงประเด็นต่างๆ ดังนี ้
1. แนวโน้ มจานวนสาขาธนาคาร การขยายสาขาเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และความ
คืบหน้ าการลงทุนเกี่ยวกับพร้ อมเพย์ (Prompt Pay)
2. ความคืบหน้ าของการฟื ้นฟูสินเชื่ อที่ไม่ก่อให้ เกิ ดรายได้ (NPL) กรณี บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด
(มหาชน) และผลกระทบต่อผลกาไรของปี 2559
3. สาเหตุการลดลงของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) และเป้าหมายการเติบโตของธนาคาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้ ชี ้แจงรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี ้
1. ธนาคารมีนโยบายขยายสาขาเท่าที่จาเป็ น ซึง่ ปั จจุบนั ธนาคารมีสาขาเพียง 57 แห่ง ทาให้ ได้ รับผลกระทบ
จากเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology หรื อ Fintech) และ การเงินยุคดิจิตอล (Digital Banking) ในระดับต่า
ส่วนแนวโน้ มในอนาคตจะขึ ้นอยูก่ บั ความจาเป็ น เนื่องจากการขยายสาขาถือเป็ นต้ นทุนของธนาคาร สาหรับการทีร่ ัฐบาลมี
นโยบายขยายพื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นัน้ ทางธนาคารก็มีนโยบายในการ
ขยายสาขาของธุรกิจรายย่อยในแต่ละพื ้นที่เพิ่มมากขึ ้นโดยจะพิจารณาจากจานวนและความต้ องการของลูกค้ าเป็ นหลัก
ในปั จจุบนั ธุรกิจรายย่อยภายใต้ แบรนด์สมหวังมีจานวนสาขาประมาณ 150 แห่ง และจะขยายเป็ น 300 แห่งในระยะยาว
ทังนี
้ ้ การขยายสาขาธนาคารในห้ างสรรพสินค้ าในอนาคตน่าจะมีสดั ส่วนที่เพิ่มมากขึ ้นตามรู ปแบบการดาเนินชีวิตของคน
รุ่นใหม่ สาหรับการให้ บริ การของสาขานัน้ ธนาคารมีเป้าหมายที่จะให้ บริ การเต็มรู ปแบบ ทังบริ
้ การเงินฝาก การให้ สินเชื่ อ
การให้ คาแนะนาการลงทุนในตลาดทุนและกองทุนรวม สาขาบางแห่งอาจยังไม่สามารถให้ บริ การเต็มรู ปแบบได้ เนื่องจาก
ต้ องขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการของลูกค้ าส่วนใหญ่ แต่ธนาคารได้ จดั ให้ มีการบริ การพื ้นฐานไว้ รองรับทุกสาขาแล้ ว
2. ลูกหนี ้รายบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) ธนาคารได้ สารองหนี ้สูญเต็มจานวนแล้ ว และอยู่
ในขันตอนการฟื
้
น้ ฟูกิจการตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2559 จนถึงปั จจุบนั ลูกหนี ้ยังมีผลประกอบการที่ดีและสามารถชาระคืน
ตามแผนฟื น้ ฟูกิจการที่กาหนดไว้ แต่ทางธนาคารยังต้ องติดตามความคืบหน้ าต่อไป สาหรับกาไรที่เพิ่มขึ ้นในปี 2559 ไม่ได้
เป็ นผลมาจากการได้ ชาระสินเชื่อคืนตามแผนฟื น้ ฟูกิจการ เนื่องจากเป็ นการชาระคืนเพียงบางส่วนและเป็ นจานวนน้ อย
ทังนี
้ ้ หากเป็ นไปตามแผนฟื น้ ฟูกิจการระยะยาว 12 ปี ธนาคารน่าจะได้ รับเงินต้ นคืนบางส่วน โดยหนี ้ส่วนที่เหลือจะแปลง
เป็ นหุ้นสามัญ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

หน้ า 6 ของจานวน 16 หน้ า

3. การลดลงของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) เป็ นไปตามวัฏจักรของธุรกิจ ที่ลกู ค้ ารายย่อยจะได้ รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจก่อนธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ ธนาคารที่เน้ นให้ สินเชื่อรายย่อยส่วนใหญ่ จึงได้ รับ
ผลกระทบก่อนตังแต่
้ ปี 2556-2558 และบรรเทาลงในปี ปั จจุบนั สาหรับเป้าหมายการเติบโตของธนาคารจะเป็ นไปตาม
อุตสาหกรรม โดยในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา การเติบโตของธนาคารไม่สงู เป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและภาวะของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ซงึ่ เป็ นธุรกิจสินเชื่อหลักของธนาคาร สาหรับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2560 ถูกคาดการณ์
ไว้ ที่ร้อยละ 3.5 ซึง่ จะดีขึ ้นเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่เติบโตในอัตราร้ อยละ 3.2
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นทักท้ วงหรื อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติ รับรองงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ
ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นได้ มีมติ รับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของธนาคารทิสโก้
จากัด(มหาชน) สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้





เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่มีบตั รเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

921,452,119
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.00
0.00
0.00

วาระที่ 4 รั บทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลจากกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรั บปี 2559 และอนุ มัติ
การจัดสรรกาไรจากผลการดาเนิ นงานสาหรั บปี 2559 เป็ นเงินกองทุน
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรจากผลการดาเนินงาน
สาหรับปี 2559 และอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 เป็ นเงินกองทุน และขอให้ นายสุทศั น์
เรื องมานะมงคล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้ นาเสนอต่อที่ประชุม
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารกลุ่ม ทิ สโก้ แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุม ว่า ตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด และ
หลักเกณฑ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ร้ อยละ 5 เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย
จนกว่าจะครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากเงินสารองตามกฎหมายได้ ครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว
จึงไม่จาเป็ นต้ องจัดสรรเป็ นเงินสารองตามกฎหมายสาหรับปี 2559 เพิ่มเติมอีก โดยรายละเอียดกาไรสะสมที่สามารถ
จัดสรรเป็ นเงินปั นผลสาหรับปี 2559 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร เป็ นดังนี ้
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
กาไรสุทธิของธนาคารสาหรับปี 2559
ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด
กาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสาหรับปี 2559
เงินปั นผลระหว่างกาลจ่ายจากผลการดาเนินงานของปี 2559
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ ได้ จัดสรร ณ สิน้ ปี 2559

(หน่ วย: บาท)
12,829,649,304
3,687,556,590
(14,784,942)
16,502,420,952
(2,027,448,922)
14,474,972,030

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

หน้ า 7 ของจานวน 16 หน้ า

ธนาคารมีกาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสาหรับปี 2559 จานวน 16,502,420,952 บาท โดย
ธนาคารได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในปี 2559 คิดเป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 2,027,448,922 บาท ดังนัน้ ธนาคารจะมี
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ สิ ้นปี 2559 จานวน 14,474,972,030 บาท
ธนาคารมีนโยบายที่จ่ายเงินปั นผลในอัตราที่เหมาะสมตามผลการดาเนินงาน โดยคงไว้ ซงึ่ อัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสีย่ งที่แข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ทังนี
้ ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลปี
2559 คิดเป็ นร้ อยละ 55.0 ของกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานเทียบกับอัตราร้ อยละ 37.9 ในปี 2558 การจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายปั นผลของธนาคารที่กาหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่เหมาะสมเพื่อให้
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) สูงกว่าร้ อยละ 12 ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไร
จากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 และอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 เป็ นเงินกองทุน
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงอัตราภาษี นิติบคุ คลปั จจุบนั ที่ใช้ ในการเครดิตภาษี คืน และการ
เครดิตภาษี ด้วยอัตราภาษี นิติบคุ คลเดิมในส่วนที่มากกว่าร้ อยละ 20 ยังคงเหลืออยูห่ รื อไม่
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้ แจ้ งว่า ปั จจุบนั ธนาคารใช้ อตั ราภาษี นิติบคุ คลที่ร้อยละ 20 และธนาคารได้
ชาระภาษี ที่ใช้ อตั ราภาษี นิติบคุ คลเดิมในส่วนที่มากกว่าร้ อยละ 20 ครบแล้ ว
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นทักท้ วงหรื อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติ รับทราบการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลจากกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 และอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี
2559 เป็ นเงินกองทุน ตามรายละเอียดที่เสนอ
ที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น ได้ มีม ติ รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี
2559 และอนุ มัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 เป็ นเงินกองทุน ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้





เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่มีบตั รเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

921,452,119
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.00
0.00
0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่ งตัง้ กรรมการ
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิจานวนกรรมการและการแต่งตังกรรมการ
้
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 5 และ 6 เป็ นการพิจารณาเรื่ องเกี่ยวกับกรรมการธนาคาร
ดัง นัน้ เพื่ อ เป็ นการเปิ ดให้ ผ้ ูถือ หุ้น สามารถแสดงความคิ ด เห็น ได้ อ ย่า งเต็ ม ที่ต ามแนวทางการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี
คณะกรรมการจึงสมัครใจออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระดังกล่าว และขอเรี ยนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
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ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เป็ น
ผู้ดาเนินการประชุมในวาระนี ้
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุม่ ทิสโก้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของ
ธนาคารกาหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ ให้ เลือกตังคณะกรรมการทั
้
งชุ
้ ดพร้ อมกันในคราวเดียว
ส่งผลให้ คณะกรรมการทังคณะครบวาระการด
้
ารงตาแหน่งพร้ อมกันในวันนี ้
ในวาระนี ้แบ่งการพิจารณาเป็ น 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนที่ 1 เป็ นการพิจารณาอนุม ัติจานวนกรรมการ และ
ส่วนที่ 2 เป็ นการพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการ
้
เริ่ มจากส่วนที่ 1 การพิจารณาอนุมตั ิจานวนกรรมการ ข้ อบังคับของธนาคารกาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นโดยมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นกาหนดจานวนผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทเป็ นครัง้ คราวโดยให้ มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร รวมทังมี
้ สดั ส่วนของกรรมการที่มีสญ
ั ชาติไทยตามที่
กฎหมายกาหนดซึง่ ต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
ในการนี ้ คณะกรรมการตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทนของกลุ่ม ทิสโก้
ได้ เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณากาหนดจานวนกรรมการที่ 9 คน ซึ่งเท่ากับจานวนกรรมการในปั จจุบนั โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
ออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น
ในส่วนที่ 2 การพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
ตามข้ อบังคับของธนาคาร กาหนดให้ นาวิธีลงคะแนนเสียงแบบ
สะสม (Cumulative Voting) ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และมาตรา 71 วรรค 1 มาใช้
เพื่อช่วยให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยมีโอกาสในการเลือกตังตั
้ วแทนเข้ ามารับ ตาแหน่งกรรมการธนาคารมากยิ่งขึ ้น โดยมีปัจจัยใน
การสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ สรุปได้ ดงั นี ้ 1) การกากับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
2) ความต้ องการและประโยชน์สงู สุดขององค์กร 3) ความรู้ และความสามารถ 4) ประวัติและประสบการณ์ในด้ านต่างๆ
มีความเข้ าใจเพียงพอด้ านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมายและอื่นๆ และ 5) ขนาดและองค์คณะกรรมการที่เหมาะสม
ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริ ษัทของบุคคลที่
ได้ รับการคัดเลือกตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่ โดยมีประวัติ
ของบุค คลผู้ได้ รั บการเสนอชื่ อ ดังปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิ ญประชุม หน้ า 53-76 ที่ ได้ จัดส่งไปให้ ท่านผู้ถื อหุ้น
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังบุ
้ คคลดังต่อไปนี ้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
รายนาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายปลิว มังกรกนก
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
นายสถิตย์ อ๋องมณี
นายทาคาชิ คุโรเมะ
นายชือ-เหา ซุน
นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

ตาแหน่ งที่เสนอ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
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9. นายศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์

กรรมการ

ทังนี
้ ้ บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าว ได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ ว
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจานวนกรรมการของธนาคารที่ 9 คน และ
แต่งตังกรรมการตามที
้
่เสนอ
จากนัน้ เลขานุการบริ ษัท ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ข้ อบังคับของธนาคารกาหนดให้ นาวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม
(Cumulative Voting) มาใช้ ในการเลือกตั ้งกรรมการธนาคาร โดยได้ อ ธิบ ายวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสมใน
รายละเอียดต่อที่ประชุม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นทักท้ วงหรื อซักถาม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้
จึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิจานวนกรรมการของธนาคารที่ 9 คน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติ อนุ มัติจานวนกรรมการของธนาคารที่ 9 คน ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้





เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่มีบตั รเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

921,452,119
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.00
0.00
0.00

และที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น ได้ มีม ติ อ นุ มัติจานวนแต่ง ตั ้งบุค คลดัง รายชื่อ ต่อ ไปนี ้เข้ า ดารงตาแหน่ง กรรมการ
ธนาคาร โดยวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้ อบังคับของธนาคาร ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
รายนาม

เห็นด้ วย
1. นายปลิว มังกรกนก
921,452,119
2. นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
921,452,119
3. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
921,452,119
4. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
921,452,119
5. นายสถิตย์ อ๋องมณี
921,452,119
6. นายทาคาชิ คุโรเมะ
921,452,119
7. นายชือ-เหา ซุน
921,452,119
8. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล
921,452,119
9. นายศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์
921,452,119
รวม 8,293,069,071
0
งดออกเสียง
บัตรเสีย
- ไม่ มี -

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ไม่ เห็นด้ วย
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและรับทราบค่ าตอบแทนกรรมการในปั จจุบัน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนสาหรั บ
กรรมการที่ไม่ได้ ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และ/หรื อดารงตาแหน่งผู้บริ หาร
ของบริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้ ในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี
โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงิน
ที่แน่นอน และจานวนเงินที่จะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่น
เพิ่มเติม กรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เพิ่มเติม
ข้ อบังคับของธนาคารกาหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนปฏิบตั ิการ
อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ ได้ สาหรั บค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้ รับมอบหมายนัน้ ให้ ค ณะกรรมการ เป็ น
ผู้กาหนดขอบเขตหน้ าที่ของกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานในคณะกรรมการชุดอื่นปรากฏตามร ายละเอียด
ในส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 8 การจัดการ และหัวข้ อที่ 9 การกากับดูแลกิจการของรายงานประจาปี
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่
จะเป็ นผู้พิ จ ารณาอัต ราค่าตอบแทนที่ เ หมาะสมและเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษัท โดยอัต ราและองค์ ประกอบของ
ค่า ตอบแทนกรรมการจะต้ อ งสามารถจูง ใจกรรมการที่ มี ค วามสามารถและมี ค วามสาคัญ ต่อ การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ โดยหลีกเลีย่ งการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินความจาเป็ น
ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการที่มิได้ เป็ นผู้บริ หารจะพิจารณาตามหลักปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรมนันๆ
้ ซึ่ง
พิจารณาจากประสบการณ์ทางาน ความตังใจและทุ
้
ม่ เท รวมทังคุ
้ ณประโยชน์ตา่ งๆ ที่กรรมการแต่ละคนสามารถทาให้ กบั
บริ ษั ท ได้ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให้ ก รรมการรายใดท าหน้ า ที่ เ พิ่ ม เติ ม (เช่ น การเป็ นสมาชิ ก ใน
คณะกรรมการต่างๆ เป็ นต้ น) กรรมการรายนันจะได้
้
รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริ ษัท
เป็ นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ รับมอบหมายหน้ าที่เพิ่มเติมดังกล่าว
ในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จากการพิจารณา
ทบทวนอัตราค่าตอบแทนในปั จจุบนั พบว่า อัตราดังกล่าวต่ากว่าค่าเฉลีย่ ทัว่ ไปในอุตสาหกรรมเดียวกัน
คณะกรรมการโดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พิจ ารณาอนุมัติค่าตอบแทนสาหรั บ กรรมการที่มิ ได้ ด ารงต าแหน่ง กรรมการในบริ ษั ท ทิ สโก้ ไฟแนนเชี ย ลกรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) และ/หรื อ ดารงตาแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้ ในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน
และโบนัส ไม่เกินท่านละ 600,000 บาทต่อปี การประกันภัยความรั บผิดของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท และ
ประกันภัยกลุม่ หรื อประกันสุขภาพกลุม่ เฉพาะสาหรับกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไป โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น จะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และ
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จานวนเงินที่จะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงสิทธิ ที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม
กรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เพิ่มเติม
คณะกรรมการพิจ ารณาแล้ ว เห็น ควรเสนอให้ ผ้ ูถือ หุ้น พิจ ารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและรั บทราบ
ค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นทักท้ วง หรื อซักถาม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้
จึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั ทังนี
้ ้ กรรมการที่เป็ น
ผู้ถือหุ้น ถือเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียจึงไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติคา่ ตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ดังนี ้





เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่มีบตั รเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

921,452,131
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.00
0.00
0.00

และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั
เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการเสร็ จสิ ้นแล้ ว บุคคลที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการทุกท่านจึงกลับเข้ าร่วมประชุมในวาระต่อไป
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนสาหรับปี 2560
ประธานฯ เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแต่ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี แ ละการก าหนดค่า ตอบแทนสาหรั บ
ปี 2560 และขอให้ รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงรายละเอียด
ในวาระนี ้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ ประชุมว่า ข้ อบังคับ ของธนาคารกาหนดให้ ที่ ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของธนาคาร สาหรับปี 2560 ตามแนวปฏิบตั ิเรื่ องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
คณะกรรมการโดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
ของบริ ษั ท ส านัก งาน อี ว าย จ ากัด เป็ นผู้สอบบัญ ชี ข องธนาคาร สาหรั บ ปี 2560 โดยมี ค่ า ตอบแทนจ านวนไม่เ กิ น
4,300,000 บาท และค่าบริ การอื่นเป็ นจานวนรวมไม่เกิน 3,050,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญขีดงั ต่อไปนี ้
1. นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951
3. นางนงลักษณ์ พุม่ น้ อย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172

และ/หรื อ
และ/หรื อ
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โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ส่วนประวัติของผู้สอบบัญชีทงั ้ 3
ท่าน ปรากฏในหน้ า 81-83 ของหนังสือบอกกล่าวเชิ ญประชุมที่ได้ จัดส่งไปให้ ผ้ ถู ื อหุ้น ล่วงหน้ าแล้ ว ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ ว
สาหรั บค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของธนาคาร สาหรั บปี 2560 ที่เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนร้ อยละ 16.2 เป็ นไปตาม
ปริ มาณงานที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากการบังคับใช้ มาตรฐานบัญชีใหม่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และการรับโอนธุรกิจที่คาดว่า
จะเสร็ จสิ ้นภายในครึ่งปี หลังของปี 2560 สาหรับค่าบริ การอื่นที่เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 2,000,000 บาท เป็ นไปตามปริ มาณงานที่
เพิ่มขึ ้นจากการตรวจสอบธุรกรรมการซื ้อธุรกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและการกาหนด
ค่าตอบแทนสาหรับปี 2560
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าธนาคารมีการเปรี ยบเทียบอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
จากสานักงานอื่นเพื่อความโปร่งใสหรื อไม่ เนื่องจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ ปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีทกุ ปี และทาง
สภาวิชาชีพ บัญชี ได้ แจ้ งว่าการเปลี่ยนมาตรฐานบัญชี ใหม่จะไม่มีผลกระทบต่อการปรั บเพิ่มของค่าสอบบัญชี อย่างมี
นัยสาคัญ ดังนัน้ หากจะปรับเพิ่มค่าสอบบัญชี ควรมีการชี ้แจงสาเหตุหรื อชะลอการปรับเพิ่มโดยปรับเพิ่มในอัตราเดียวกับ
อัตราเงินเฟ้ อเท่านัน้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบคุณผู้ถือหุ้นสาหรับคาแนะนาและชี ้แจงว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบ
มีการพิจารณาผู้สอบบัญชี จากสานักงานอื่นเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 5 ปี ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ สาหรับค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ ้นในปี 2560 มีสาเหตุจากการซื ้อธุรกิจจากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ทาให้ มีปริ มาณงานตรวจสอบธุรกรรมใหม่เพิ่มขึ ้น ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ธุรกิจใหม่ที่จะ
รับโอนจากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) ได้ แก่ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อผ่อนชาระ ธุรกิจ
สินเชื่ อที่อยู่อาศัย และเงิ นฝากของลูกค้ ารายย่อย เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ ในการพิจารณาตัดสินใจทางธุรกิ จของธนาคาร ทาง
คณะกรรมการและผู้บริ หารคานึงถึงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ โดยพยายามรักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นไม่ให้
ต่าไปกว่าเดิม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นทักท้ วงหรื อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
และการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2560
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2560 ตามที่เสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้





เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่มีบตั รเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

921,452,131
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.00
0.00
0.00

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

หน้ า 13 ของจานวน 16 หน้ า

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับบริษัทข้ อที่ 33 อานาจกรรมการ
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทที่ 33 อานาจกรรมการ
ประธานฯ แจ้ งว่า ธนาคารมุง่ เน้ นการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
การปฏิ บัติ ต ามบทบาทด้ า นการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี เ ป็ นไปย่ า งครบถ้ วน โดยเฉพาะหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการในการกากับดูแลและติดตามการดาเนินงานของธนาคาร เพื่อให้ อานาจของกรรมการถูกระบุไว้ อย่างชัดเจน
และมีการถ่วงดุลอานาจตามหลักของการกากับดูแลกิจการที่ดี จึ งเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลง
กรรมการผู้มีอานาจลงนามโดยกรรมการสองท่านแทนธนาคาร ดังนี ้
“คณะกรรมการมีอานาจและหน้ าที่จดั การบริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่ ง หรื อ หลายค น ปฏิ บัติ ก ารอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง แทน
คณะกรรมการก็ได้ สาหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้ รับมอบหมายนันให้
้ คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนด
ประธานคณะกรรมการบริ หารหรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่หรื อกรรมการบริ หารอื่น คนใดคนหนึ่งร่ วมกันจานวน
สองคน มีอานาจลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษัทกระทาการใดๆ แทนบริ ษัทได้
คณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนด และแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท”
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับข้ อที่ 33 อานาจ
กรรมการ
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นทักท้ วงหรื อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับข้ อที่ 33
อานาจกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติ อนุ มัติการแก้ ไขข้ อบังคับข้ อที่ 33 อานาจกรรมการ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้





เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่มีบตั รเสีย

จานวน
จานวน
จานวน
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0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
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0.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุ มัติการรั บโอนธุ รกิจลูกค้ ารายย่ อยของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด
(มหาชน)
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการรับโอนธุรกิจลูกค้ ารายย่อยของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
(ไทย) จากัด (มหาชน) (“SCBT”) และขอให้ คุณสุทศั น์ เรื องมานะมงคล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มทิสโก้ ชีแ้ จง
รายละเอียดในวาระนี ้

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

หน้ า 14 ของจานวน 16 หน้ า

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มทิสโก้ กล่าวต่อที่ประชุมว่า การรับโอนธุรกิ จเป็ นไปเพื่อรองรับการเติบโตใน
อนาคตและขยายฐานลูกค้ า และทาให้ กลุ่มทิสโก้ สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรับลูกค้ ารายย่อยได้ อย่าง
หลากหลายให้ แก่ลกู ค้ าทุกกลุม่ ได้ ในการรับโอนธุรกิจประกอบด้ วยธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
สินเชื่อเพื่อการเคหะ บริ การธนบดีธนกิจ นายหน้ าประกันภัย และบริ การเงินฝากรายย่อย โดยมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 แบ่งเป็ นส่วนของสินทรัพย์จานวน 41,974 ล้ านบาท และหนี ้สินจานวน 34,664 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ธนาคารจะ
ชาระค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินรวมไม่เกินมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (มูลค่าสินทรัพย์หกั ด้ วยมูลค่าหนี ้สิน) ณ วันรับโอนธุรกิจ
ทังนี
้ ้ ภายใต้ เงื่อนไขและข้ อกาหนดที่ทงสองฝ่
ั้
ายตกลงกัน โดยการรับโอนธุรกิจดังกล่าวคาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในปี 2560
ในการรับโอนธุรกิจ ซึ่งรวมถึงธุรกิจบัตรเครดิตนัน้ บริ ษัท ออล-เวย์ส จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้
ถูกกาหนดให้ เป็ นผู้รับโอนธุรกิจบัตรเครดิต และธนาคารในฐานะตัวแทนของออล-เวย์สจะเป็ นผู้ชาระค่าตอบแทนสาหรับ
การซื ้อธุรกิจบัตรเครดิต ทังนี
้ ้ มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของธุรกิจบัตรเครดิตแบ่งเป็ นส่วนของสินทรัพย์
จานวน 4,394 ล้ านบาท และหนี ้สินจานวน 317 ล้ านบาท
ตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยการรับโอนกิ จการดังกล่าวข้ างต้ นไม่มีขนาดหรื อลักษณะของรายการเข้ าข่ายเป็ นรายการที่ต้องขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
2551 การรับโอนกิจการดังกล่าวต้ องเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ทังนี
้ ้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มทิสโก้ ได้ ชีแ้ จงสารสนเทศการรั บโอนธุรกิจลูกค้ ารายย่อยจากธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดหน้ า 87-88 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งแจกให้ กบั ผู้ถือหุ้น
พิจารณาก่อนแล้ ว
คณะกรรมการพิจ ารณาแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก ารรั บ โอนธุ รกิ จลูกค้ ารายย่อ ยจาก
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) ในอัตราค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินไม่เกินมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
(มูลค่าสินทรัพย์หกั ด้ วยมูลค่าหนี ้สิน) ณ วันรับโอนธุรกิจ เนื่องจากโอกาสทางธุรกิจนี ้จะช่วยขยายฐานลูกค้ าและทาให้
กลุม่ ทิสโก้ สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรับลูกค้ ารายย่อยได้ อย่างหลากหลายให้ แก่ลกู ค้ าทุ กกลุม่ ได้ รวมถึง
พิจารณาอนุมตั ิให้ คณะกรรมการพิจารณากาหนดเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ของการรับโอนธุรกิจดังกล่าว
ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการเปลีย่ นแปลงอันดับของธนาคารในกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ ภายหลังการรับโอนธุรกิจจาก
SCBT และหากต้ องรับโอนลูกหนี ้มาด้ วย จะส่งผลให้ หนี ้สงสัยจะสูญของธนาคารเพิ่มสูงขึ ้นด้ วยหรื อไม่ นอกจากนี ้ สาขา
ของธนาคารและ SCBT ที่มีที่ตงสาขาใกล้
ั้
เคียงกันจะดาเนินการอย่างไร

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้ ชี ้แจงว่าอันดับของธนาคารภายหลังการรับโอนธุรกิจจาก SCBT น่าจะไม่
เปลีย่ นแปลง สาหรับสินทรัพย์ที่จะได้ รับหลังการรับโอนธุรกิจ ได้ แก่ บัญชีสนิ เชื่อรายย่อยทังหมด
้
จะมีการกาหนดอายุหนี ้ที่
จะรับโอนตามข้ อตกลงและเงื่อนไข ส่วนสินเชื่อรายใหญ่ ทาง SCBT ยังคงบริ หารเอง ทังนี
้ ้ SCBT มีแผนที่จะปิ ดสาขาที่
ให้ บริ การลูกค้ ารายย่อย โดยธนาคารและ SCBT จะอานวยความสะดวกในการถ่ายโอนบัญชีและธุรกรรมอื่นมายังสาขา
ธนาคารที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นบริ เวณใกล้ เคียงกัน
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นทักท้ วงหรื อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติ อนุมตั ิการรับโอนธุรกิจลูกค้ า
รายย่อยจาก ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) ในอัตราค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินไม่เกินมูลค่า

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

หน้ า 15 ของจานวน 16 หน้ า

สินทรัพย์สทุ ธิ (มูลค่าสินทรัพย์หกั ด้ วยมูลค่าหนี ้สิน) ณ วันรับโอนธุรกิจ เนื่องจากโอกาสทางธุรกิจนี ้จะช่วยขยายฐานลูกค้ า
และทาให้ กลุม่ ทิสโก้ สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรับลูกค้ ารายย่อยได้ อย่างหลากหลายให้ แก่ ลกู ค้ าทุกกลุม่ ได้
รวมถึงพิจารณาอนุมตั ิให้ คณะกรรมการพิจารณากาหนดเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ของการรับโอนธุรกิจดังกล่าว
ที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น ได้ มีม ติ อนุ มัติการรับโอนธุรกิ จลูกค้ ารายย่อยจาก ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
จากัด (มหาชน) และอนุมัติให้ คณะกรรมการพิจารณากาหนดเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ของการรับโอนธุรกิจดังกล่าว
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้





เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่มีบตั รเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

921,452,131
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.00
0.00
0.00

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ กล่าวเชิญให้ ผ้ ูถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของ
ธนาคาร
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับสินเชื่อ บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) ใน
ประเด็นการตังส
้ ารองหนี ้สูญ ความคืบหน้ าของการฟื น้ ฟูกิจการ การแปลงหนี ้เป็ นทุนในอนาคต และสาเหตุการเพิ่มขึ ้นของ
ค่าใช้ จ่ายเงินเดือนพนักงาน ตลอดจนสาเหตุที่ธนาคารลงทุนในบริ ษัทอื่นในสัดส่วนร้ อยละ 10 ทังที
้ ่มลู ค่าสุทธิตามบัญชีของ
เงินลงทุนด้ อยค่าลง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้ ชี ้แจงว่า แผนฟื น้ ฟูกิจการของบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
ได้ เริ่ มต้ นตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2559 โดยจะใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ ้น 12 ปี ในการชาระคืนสินเชื่อทังหมด
้
และตลอดระยะช่วง 4
เดือนที่ผา่ นมา ทางธนาคารได้ รับชาระคืนสินเชื่ออย่างสม่าเสมอ โดยสัดส่วนของสินเชื่อที่ชาระคืนจะเพิ่มขึ ้นทุกปี ส่วนการ
แปลงหนี ้เป็ นทุนเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของเจ้ าหนี ้ แต่ถ้าบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) ดาเนินการฟื น้ ฟู
กิจการในระดับดีก็จะไม่มีความจาเป็ นในการแปลงหนี ้เป็ นทุน อย่างไรก็ตาม สาหรับธนาคารได้ ตดั เป็ นหนี ้สูญและสารองหนี ้
สูญจากการให้ สินเชื่อแก่บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) เต็มจานวนแล้ ว การสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
เป็ นการดาเนินธุรกิจปกติของธนาคาร ซึง่ ในหลายปี ที่ผา่ นมา ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จึงส่งผลให้ ต้องสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัย
จะสูญเพิ่ม โดยในระหว่างปี จะมีทงการส
ั้
ารองเพิ่ม ได้ คืน หรื อตัดหนี ้สูญ ซึ่งเป็ นไปตามวัฏจักรของการดาเนินธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ และสาหรับปี 2560 จนถึงปั จจุบนั ยังไม่ปรากฏกรณีสินเชื่อที่มีปัญหาในลักษณะคล้ ายกับ บริ ษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จากัด (มหาชน) รวมถึงกรณีของตัว๋ แลกเงินด้ วย ในส่วนอัตราผลตอบแทนของพนักงานนัน้ ธนาคารจะพิจารณา
จากผลประกอบการของธนาคารเป็ นหลัก สาหรับหุ้นของบริ ษัทอื่นที่ธนาคารลงทุนไว้ จะเป็ นการถือหุ้นไว้ ตงแต่
ั ้ ก่อนปี 2540
และจะพิจารณาจาหน่ายหุ้นของบริ ษัทเหล่านี ้ออกไปหากมีผ้ เู สนอซื ้อในราคาที่เหมาะสม
คุณเมธา ปิ งสุทธิ วงศ์ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธนบดีธนกิจและบริ การธนาคาร ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า การที่
มูลค่าของบริ ษัทดังกล่าวลดลง สืบเนื่องมาจากการจ่ายปั นผลจานวนหนึ่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ซึ่งทางธนาคารก็ได้ รับเงินปั นผล
ส่วนนี ้ด้ วยเช่นกัน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

หน้ า 16 ของจานวน 16 หน้ า

เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุม พิจ ารณาแล้ ว ประธานฯ ได้ ก ล่า วขอบคุณ ผู้ถื อ หุ้น ทุก ท่า นที่
สละเวลามาประชุมและได้ เสนอข้ อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท และกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.45 น.

- ปลิ ว มังกรกนก (นายปลิว มังกรกนก)
ประธานที่ประชุมและประธานคณะกรรมการธนาคาร

