
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
 

ประชมุ ณ ห้องประชุม ชัน้ 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. 

นายปลิว มงักรกนก ประธานคณะกรรมการธนาคารและกรรมการอิสระ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดบัสงู และตวัแทนจากผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชุม โดยได้แนะน า
เป็นรายบคุคลดงันี ้

กรรมการธนาคารท่ีเข้าร่วมประชมุ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 9 คน คือ 

1. นายปลวิ มงักรกนก ประธานคณะกรรมการธนาคาร / กรรมการอิสระ 
2. นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6. นายสถิตย์ ออ๋งมณี กรรมการอิสระ  
7. นายทาคาชิ คโุรเมะ กรรมการ / กรรมการบริหาร 
8. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ / กรรมการบริหาร  

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้ /  
กรรมการอ านวยการกลุม่ทิสโก้)     

กรรมการธนาคารท่ีลาประชมุ  

1. นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน) กรรมการ / กรรมการบริหาร 

ผู้บริหารระดบัสงูของธนาคารซึง่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ให้บริหาร
จดัการธนาคาร เข้าร่วมประชมุ 8 คน คือ 

1. นายศกัดิ์ชยั พีชะพฒัน์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2. นายพิธาดา วชัรศิริธรรม รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ 
3. นายชลติ ศิลป์ศรีกลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสนิเช่ือรายยอ่ย 
4. นายเมธา  ปิงสทุธิวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร 
5. นางสาวนิภา เมฆรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - บรรษัทธนกิจ 
6. นายรุ่งโรจน์ จรัสวจิิตรกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - 

บริหารการขายและการตลาดสนิเช่ือรายยอ่ย 1  



ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)   หน้า 2 ของจ านวน 16 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 

7. นายเดชพินนัท์ สทุศันทรวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - ปฏิบตัิการสนิเช่ือรายยอ่ย 
8. นายพิชา รัตนธรรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - ธนบดีธนกิจ 

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ที่เข้าร่วมประชมุ คอื  

1. นางยพุดี สจัจะวรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่4819 
2. นางสาวฉตัรมณี จิรวิชา ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ 

กรรมการและผู้บริหารจากบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชมุ คือ 

1. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นางสาวอารยา ธีระโกเมน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
3. นายชาตรี จนัทรงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 

สายควบคมุการเงินและบริหารความเสีย่ง 
4. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกัก ากบัดแูลกิจการ และ

เลขานกุารบริษัท 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีร่วมประชมุสามญัประจ าปี 2560 ของธนาคาร 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ธนาคารมอบหมายให้ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากัด เป็นผู้ท าหน้าที่
ดแูลให้การประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของธนาคาร โดยบริษัท ดี ไอ เอ  ออดิท 
จ ากดั ได้จดัเจ้าหน้าที่เข้าสงัเกตการณ์การลงทะเบียนเข้าประชมุและการนบัคะแนนเสยีงตลอดการประชมุ  

ต่อจากนัน้ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ธนาคารได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2560 ไปยงัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนการประชมุโดยชอบตามข้อบงัคบัของธนาคารและตามกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาส
ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอ 

ประธานฯ ขอให้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบถึงระเบียบการออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับของธนาคาร ผู้ ถือหุ้นทัง้ที่มาเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมีผู้ แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุม 
มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้นวาระการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ ซึ่งใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม 
(Cumulative Voting) 

นอกจากนี ้เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในการออกเสียงลงคะแนน ธนาคารได้น าส่งหนังสือ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุม โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ
ออกเสยีงลงคะแนนลว่งหน้าได้ ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุ ธนาคารได้แจกบตัรลงคะแนน
ในแต่ละวาระให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนเข้าร่วมประชุม ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลว่งหน้าและประสงค์
จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” หรือ แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น กรณีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศที่
แต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทย สามารถลงคะแนนในบตัรลงคะแนนและมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมนบัคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้ ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ อื่นเข้าร่วมประชุมและระบุการออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นนัน้ ธนาคารได้น าคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น 



ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)   หน้า 3 ของจ านวน 16 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 

บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติแต่ละวาระไว้แล้ว ซึ่ งการประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
จะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยี หกัออกจากจ านวนเสยีงเห็นด้วยของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง 

และชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกจากการประชมุก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้สง่คืน “หลกัฐาน
การลงทะเบียนเข้าประชุม” ที่ธนาคารได้แจกให้ในช่วงลงทะเบียน และ/หรือ บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ใช้ (ถ้ามี) ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของธนาคารบริเวณประตทูางเข้าห้องประชมุ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ในการประชมุครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ที่มาด้วยตนเอง จ านวน 30 ราย
และผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ จ านวน 3 ราย รวมผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 33 ราย 
ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 921,452,119 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของธนาคาร 
ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของธนาคาร  

ประธานฯ จึงกลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  

หลงัจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 4 ราย รวมเป็นผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวน 34 ราย ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ จ านวน 3 ราย 
รวมผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 37 ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 921,452,284 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

ประธานฯ กลา่ววา่ การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2559 โดยส าเนา
รายงานการประชมุดงักลา่วได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2559 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นด้วย จ านวน 921,452,119 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 ไมม่ีบตัรเสยี      
 



ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)   หน้า 4 ของจ านวน 16 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 

วาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี 2559 ดังปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี 2559 
ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 

ประธานฯ กลา่วสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2559 และเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา
ให้สตัยาบนัการด าเนินงานดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1- A2 ของรายงาน
ประจ าปี ซึง่ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้สตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ที่ได้กระท าในปี 2559 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี  

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติให้สตัยาบันการด าเนินงานของ
คณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2559 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี 2559 ดงัปรากฏใน
รายงานประจ าปี ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  ้

 เห็นด้วย จ านวน 921,452,119 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 ไมม่ีบตัรเสยี      
 

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ จ ากัด
(มหาชน) ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของธนาคาร
ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยความเห็นทีส่อดคล้องกบัผู้สอบบญัชีของธนาคาร วา่งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จได้แสดงผล
ประกอบการและฐานะทางการเงินของธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชี
ที่รับรองทัว่ไป รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีที่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมในครัง้นีแ้ล้ว 
และขอให้นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้ น าเสนอตอ่ที่ประชมุ  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้สรุปรายละเอียดของงบการเงินตอ่ที่ประชมุ และขอให้นายชาตรี จนัทรงาม 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่ทิสโก้ (“บริษัทใหญ่”) ชีแ้จงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน  

ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง ของกลุ่มทิสโก้ได้ชีแ้จง
รายละเอียดและการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จตอ่ที่ประชมุ โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้



ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)   หน้า 5 ของจ านวน 16 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
รายการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สนิทรัพย์รวม 260,741,826 
หนีส้นิรวม 233,297,858 
สว่นของเจ้าของรวม 27,443,968 
ก าไรสทุธิ (สว่นท่ีเป็นของธนาคาร) 3,656,668 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท) 4.00 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559  

นายสพุจน์ เอือ้ชยัเลศิกลุ ผู้ ถือหุ้น กลา่วชมเชยวิสยัทศัน์ของผู้บริหาร และสอบถามถึงประเด็นตา่งๆ ดงันี ้ 

1. แนวโน้มจ านวนสาขาธนาคาร การขยายสาขาเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  และความ
คืบหน้าการลงทนุเก่ียวกบัพร้อมเพย์ (Prompt Pay)  

2. ความคืบหน้าของการฟื้นฟูสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) กรณีบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด 
(มหาชน) และผลกระทบตอ่ผลก าไรของปี 2559  

3. สาเหตกุารลดลงของสนิเช่ือที่ไมก่่อให้เกิดรายได้ (NPL) และเป้าหมายการเติบโตของธนาคาร  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้ ชีแ้จงรายละเอียดในแตล่ะประเด็น ดงันี ้

1. ธนาคารมีนโยบายขยายสาขาเทา่ที่จ าเป็น ซึง่ปัจจบุนั ธนาคารมีสาขาเพียง 57 แห่ง ท าให้ได้รับผลกระทบ
จากเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology หรือ Fintech) และ การเงินยคุดิจิตอล (Digital Banking) ในระดบัต ่า 
สว่นแนวโน้มในอนาคตจะขึน้อยูก่บัความจ าเป็น เนื่องจากการขยายสาขาถือเป็นต้นทนุของธนาคาร ส าหรับการทีรั่ฐบาลมี
นโยบายขยายพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นัน้ ทางธนาคารก็มีนโยบายในการ
ขยายสาขาของธุรกิจรายยอ่ยในแต่ละพืน้ที่เพิ่มมากขึน้โดยจะพิจารณาจากจ านวนและความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั 
ในปัจจบุนั ธุรกิจรายยอ่ยภายใต้แบรนด์สมหวงัมีจ านวนสาขาประมาณ 150 แห่ง และจะขยายเป็น 300 แห่งในระยะยาว 
ทัง้นี ้การขยายสาขาธนาคารในห้างสรรพสนิค้าในอนาคตนา่จะมีสดัสว่นท่ีเพิ่มมากขึน้ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตของคน
รุ่นใหม ่ ส าหรับการให้บริการของสาขานัน้ ธนาคารมีเป้าหมายที่จะให้บริการเต็มรูปแบบ ทัง้บริการเงินฝาก การให้สินเช่ือ 
การให้ค าแนะน าการลงทนุในตลาดทนุและกองทนุรวม สาขาบางแหง่อาจยงัไมส่ามารถให้บริการเต็มรูปแบบได้ เนื่องจาก
ต้องขึน้อยูก่บัความต้องการของลกูค้าสว่นใหญ่ แต่ธนาคารได้จดัให้มีการบริการพืน้ฐานไว้รองรับทกุสาขาแล้ว 

2. ลกูหนีร้ายบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) ธนาคารได้ส ารองหนีส้ญูเต็มจ านวนแล้ว และอยู่
ในขัน้ตอนการฟืน้ฟูกิจการตัง้แต่เดือนธันวาคม 2559 จนถึงปัจจุบนัลกูหนีย้งัมีผลประกอบการที่ดีและสามารถช าระคืน
ตามแผนฟืน้ฟกิูจการท่ีก าหนดไว้ แตท่างธนาคารยงัต้องติดตามความคืบหน้าตอ่ไป ส าหรับก าไรท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2559 ไม่ได้
เป็นผลมาจากการได้ช าระสินเช่ือคืนตามแผนฟืน้ฟูกิจการ เนื่องจากเป็นการช าระคืนเพียงบางสว่นและเป็นจ านวนน้อย 
ทัง้นี ้หากเป็นไปตามแผนฟืน้ฟกิูจการระยะยาว 12 ปี ธนาคารน่าจะได้รับเงินต้นคืนบางสว่น โดยหนีส้ว่นที่เหลือจะแปลง
เป็นหุ้นสามญั 



ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)   หน้า 6 ของจ านวน 16 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 

3. การลดลงของสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เป็นไปตามวฏัจกัรของธุรกิจ ที่ลกูค้ารายย่อยจะได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจก่อนธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ ธนาคารที่เน้นให้สินเช่ือรายย่อยส่วนใหญ่จึงได้รับ
ผลกระทบก่อนตัง้แต่ปี 2556-2558 และบรรเทาลงในปีปัจจุบนั ส าหรับเป้าหมายการเติบโตของธนาคารจะเป็นไปตาม
อตุสาหกรรม โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การเติบโตของธนาคารไม่สงู เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและภาวะของ
อตุสาหกรรมรถยนต์ซึง่เป็นธุรกิจสนิเช่ือหลกัของธนาคาร  ส าหรับอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2560 ถกูคาดการณ์
ไว้ที่ร้อยละ 3.5 ซึง่จะดีขึน้เลก็น้อยเมื่อเทียบกบัปี 2559 ที่เติบโตในอตัราร้อยละ 3.2 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทกัท้วงหรือซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองงบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามที่เสนอ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ 
จ ากดั(มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นด้วย จ านวน 921,452,119 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 ไมม่ีบตัรเสยี      
 

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 และอนุมัติ
การจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 เป็นเงินกองทุน 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงาน
ส าหรับปี 2559 และอนุมตัิการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 เป็นเงินกองทุน และขอให้นายสทุศัน์ 
เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้ น าเสนอตอ่ที่ประชมุ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ
หลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีร้อยละ 5 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย
จนกวา่จะครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เนื่องจากเงินส ารองตามกฎหมายได้ครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแล้ว 
จึงไม่จ าเป็นต้องจดัสรรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายส าหรับปี 2559 เพิ่มเติมอีก โดยรายละเอียดก าไรสะสมที่สามารถ
จดัสรรเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2559 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร เป็นดงันี ้ 

 (หน่วย: บาท) 

ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 12,829,649,304 
ก าไรสทุธิของธนาคารส าหรับปี 2559 3,687,556,590 
ปรับรายการท่ีไมใ่ชเ่งินสด (14,784,942) 
ก าไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงนิปันผลส าหรับปี 2559 16,502,420,952 
เงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายจากผลการด าเนินงานของปี 2559 (2,027,448,922) 
ก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จัดสรร ณ สิน้ปี 2559 14,474,972,030 



ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)   หน้า 7 ของจ านวน 16 หน้า 
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ธนาคารมีก าไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2559 จ านวน 16,502,420,952 บาท โดย
ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2559 คิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 2,027,448,922 บาท ดงันัน้ ธนาคารจะมี
ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ สิน้ปี 2559 จ านวน 14,474,972,030 บาท  

ธนาคารมีนโยบายที่จ่ายเงินปันผลในอตัราที่เหมาะสมตามผลการด าเนินงาน โดยคงไว้ซึง่อตัราสว่นเงินกองทนุ
ตอ่สนิทรัพย์เสีย่งที่แข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอตอ่การขยายตวัของธุรกิจในอนาคต ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลปี 
2559 คิดเป็นร้อยละ 55.0 ของก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานเทียบกบัอตัราร้อยละ 37.9 ในปี 2558 การจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายปันผลของธนาคารที่ก าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลในอตัราที่เหมาะสมเพื่อให้
อตัราสว่นเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) สงูกว่าร้อยละ 12 ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีคณุสมบตัิตามเกณฑ์
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไร
จากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 และอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 เป็นเงินกองทนุ  

นายศกัดิช์ยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงอตัราภาษีนิติบคุคลปัจจบุนัที่ใช้ในการเครดิตภาษีคืน และการ
เครดิตภาษีด้วยอตัราภาษีนิติบคุคลเดิมในสว่นท่ีมากกวา่ร้อยละ 20 ยงัคงเหลอือยูห่รือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้ แจ้งวา่ ปัจจบุนัธนาคารใช้อตัราภาษีนิติบคุคลที่ร้อยละ 20 และธนาคารได้
ช าระภาษีที่ใช้อตัราภาษีนิติบคุคลเดิมในสว่นท่ีมากกวา่ร้อยละ 20 ครบแล้ว 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นทกัท้วงหรือซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ รับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 และอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 
2559 เป็นเงินกองทนุ ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 
2559 และอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 เป็นเงินกองทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  ้

 เห็นด้วย จ านวน 921,452,119 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 ไมม่ีบตัรเสยี      
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิจ านวนกรรมการและการแตง่ตัง้กรรมการ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 5 และ 6 เป็นการพิจารณาเร่ืองเก่ียวกับกรรมการธนาคาร 
ดังนัน้ เพื่อเป็นการเปิดให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการจึงสมคัรใจออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระดงักลา่ว และขอเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี  
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ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เป็น
ผู้ด าเนินการประชมุในวาระนี ้

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุม่ทิสโก้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของ
ธนาคารก าหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้เลือกตัง้คณะกรรมการทัง้ชุดพร้อมกันในคราวเดียว 
สง่ผลให้คณะกรรมการทัง้คณะครบวาระการด ารงต าแหนง่พร้อมกนัในวนันี ้

ในวาระนีแ้บ่งการพิจารณาเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนที่ 1 เป็นการพิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการ และ
สว่นที่ 2 เป็นการพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการ 

เร่ิมจากสว่นที่ 1 การพิจารณาอนมุตัิจ านวนกรรมการ ข้อบงัคบัของธนาคารก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นก าหนดจ านวนผู้ที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทเป็นครัง้คราวโดยให้มีจ านวนไมน้่อยกว่า 5 คน และไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร รวมทัง้มีสดัสว่นของกรรมการที่มีสญัชาติไทยตามที่
กฎหมายก าหนดซึง่ต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 

ในการนี ้คณะกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้  
ได้เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดจ านวนกรรมการที่ 9 คน ซึ่งเท่ากับจ านวนกรรมการในปัจจุบนั โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
ออกเสยีง 1 เสยีงตอ่ 1 หุ้น 

ในสว่นที่ 2 การพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ  ตามข้อบงัคบัของธนาคาร  ก าหนดให้น าวิธีลงคะแนนเสียงแบบ
สะสม (Cumulative Voting) ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และมาตรา 71 วรรค 1 มาใช้ 
เพื่อช่วยให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสในการเลือกตัง้ตวัแทนเข้ามารับต าแหน่งกรรมการธนาคารมากยิ่งขึน้ โดยมีปัจจยัใน
การสรรหาบคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการ สรุปได้ดงันี ้1) การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2) ความต้องการและประโยชน์สงูสดุขององค์กร 3) ความรู้และความสามารถ 4) ประวตัิและประสบการณ์ในด้านต่างๆ 
มีความเข้าใจเพียงพอด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมายและอื่นๆ และ 5) ขนาดและองค์คณะกรรมการที่เหมาะสม   

ภายหลงัจากการพิจารณาคณุสมบตัิที่เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทของบคุคลที่
ได้รับการคดัเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่ โดยมีประวตัิ
ของบุคคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือ ดังปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หน้า 53-76 ที่ได้จัดส่งไปให้ท่านผู้ ถือหุ้ น 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนี ้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ 

รายนาม ต าแหน่งที่เสนอ 
1. นายปลวิ มงักรกนก กรรมการอิสระ 
2. นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ กรรมการอิสระ 
4. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการอิสระ 
5. นายสถิตย์ ออ๋งมณี กรรมการอิสระ 
6. นายทาคาชิ คโุรเมะ กรรมการ 
7. นายชือ-เหา ซุน กรรมการ 
8. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ 



ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)   หน้า 9 ของจ านวน 16 หน้า 
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9. นายศกัดิ์ชยั พีชะพฒัน์ กรรมการ 

ทัง้นี ้บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่ว ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยแล้ว   

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ านวนกรรมการของธนาคารที่ 9 คน และ
แตง่ตัง้กรรมการตามที่เสนอ 

จากนัน้ เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ข้อบงัคบัของธนาคารก าหนดให้น าวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม 
(Cumulative Voting) มาใช้ในการเลือกตัง้กรรมการธนาคาร โดยได้อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสมใน
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นทกัท้วงหรือซกัถาม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้
จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิจ านวนกรรมการของธนาคารท่ี 9 คน 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ านวนกรรมการของธนาคารที่ 9 คน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นด้วย จ านวน 921,452,119 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 ไมม่ีบตัรเสยี      

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ านวนแต่งตัง้บุคคลดงัรายชื่อต่อไปนีเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ธนาคาร โดยวิธีลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

รายนาม เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย 
1. นายปลวิ  มงักรกนก 921,452,119 เสยีง 0 เสยีง 
2. นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ 921,452,119 เสยีง 0 เสยีง 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ 921,452,119 เสยีง 0 เสยีง 
4. นางภทัรียา เบญจพลชยั 921,452,119 เสยีง 0 เสยีง 
5. นายสถิตย์ ออ๋งมณี 921,452,119 เสยีง 0 เสยีง 
6. นายทาคาชิ คโุรเมะ 921,452,119 เสยีง 0 เสยีง 
7. นายชือ-เหา ซุน 921,452,119 เสยีง 0 เสยีง 
8. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล 921,452,119 เสยีง 0 เสยีง 
9. นายศกัดิ์ชยั พีชะพฒัน์ 921,452,119 เสยีง 0 เสยีง 

 รวม 8,293,069,071 เสียง 0 เสียง 

 งดออกเสียง  0   เสียง   

บัตรเสีย  - ไม่มี -    

 
  



ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)   หน้า 10 ของจ านวน 16 หน้า 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการและรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้นธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับ
กรรมการท่ีไมไ่ด้ด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ/หรือด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
ของบริษัทในกลุม่ทิสโก้ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนรายเดือน และโบนสั ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี 
โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงิน
ที่แนน่อน และจ านวนเงินที่จะจ่ายจริงในแตล่ะคราว ทัง้นี ้ไมร่วมถึงสทิธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น
เพิ่มเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าที่เพิ่มเติม 

ข้อบงัคบัของธนาคารก าหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบตัิการ
อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ ได้รับมอบหมายนัน้ให้คณะกรรมการ เป็น
ผู้ก าหนดขอบเขตหน้าที่ของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิงานในคณะกรรมการชุดอื่นปรากฏตามรายละเอียด
ในสว่นท่ี 2 หวัข้อที่ 8 การจดัการ และหวัข้อที่ 9 การก ากบัดแูลกิจการของรายงานประจ าปี 

ในการพิจารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทใหญ่
จะเป็นผู้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอัตราและองค์ประกอบของ
ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีความสามารถและมีความส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ โดยหลกีเลีย่งการจ่ายคา่ตอบแทนที่มากเกินความจ าเป็น  

คา่ตอบแทนส าหรับกรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหารจะพิจารณาตามหลกัปฏิบตัิโดยทัว่ไปในอตุสาหกรรมนัน้ๆ  ซึ่ง
พิจารณาจากประสบการณ์ท างาน ความตัง้ใจและทุม่เท รวมทัง้คณุประโยชน์ตา่งๆ ท่ีกรรมการแต่ละคนสามารถท าให้กบั
บริษัทได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการรายใดท าหน้าที่เพิ่มเติม (เช่น การเป็นสมาชิกใน
คณะกรรมการตา่งๆ เป็นต้น) กรรมการรายนัน้จะได้รับคา่ตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมดงักลา่ว  

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาทบทวนอตัราคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี
เพื่อให้มัน่ใจวา่อตัราคา่ตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จากการพิจารณา
ทบทวนอตัราคา่ตอบแทนในปัจจบุนั พบวา่ อตัราดงักลา่วต ่ากวา่คา่เฉลีย่ทัว่ไปในอตุสาหกรรมเดียวกนั   

คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่มิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) และ/หรือ ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารของบริษัทในกลุม่ทิสโก้ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน 
และโบนัส ไม่เกินท่านละ 600,000 บาทต่อปี การประกันภยัความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท และ
ประกนัภยักลุม่ หรือประกนัสขุภาพกลุม่ เฉพาะส าหรับกรรมการสญัชาติไทยที่มีอาย ุ60 ปีขึน้ไป โดยให้มีผลตลอดไปหรือ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้น จะก าหนดจ านวนเงินที่แน่นอน และ
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จ านวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม
กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าที่เพิ่มเติม 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและรับทราบ
คา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นทกัท้วง หรือซกัถาม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้  
จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนั ทัง้นี ้กรรมการที่เป็น
ผู้ ถือหุ้น ถือเป็นผู้มีสว่นได้เสยีจึงไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติคา่ตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

 เห็นด้วย จ านวน 921,452,131 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 ไมม่ีบตัรเสยี      

และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั 

เมื่อที่ประชมุพิจารณาวาระท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการเสร็จสิน้แล้ว บคุคลที่ได้รับการแต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการทกุทา่นจึงกลบัเข้าร่วมประชมุในวาระตอ่ไป 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2560 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับ  
ปี 2560 และขอให้ รองศาสตราจารย์ ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายละเอียด
ในวาระนี ้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของธนาคารก าหนดให้ที่ประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของธนาคาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีของธนาคาร ส าหรับปี 2560 ตามแนวปฏิบตัิเร่ืองการคดัเลือกผู้สอบบญัชี และ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการเพื่อเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  

คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
ของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของธนาคาร ส าหรับปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 
4,300,000 บาท และคา่บริการอื่นเป็นจ านวนรวมไมเ่กิน 3,050,000 บาท โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัขีดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  นางสาวสมใจ คณุปสตุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4499 และ/หรือ 
2.  นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4951 และ/หรือ 
3. นางนงลกัษณ์ พุม่น้อย  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4172 
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โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีได้  สว่นประวตัิของผู้สอบบญัชีทัง้ 3 
ท่าน ปรากฏในหน้า 81-83 ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชี
ดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยแล้ว 

ส าหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคาร ส าหรับปี 2560 ที่เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 16.2 เป็นไปตาม
ปริมาณงานที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากการบงัคบัใช้มาตรฐานบญัชีใหม่ หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  และการรับโอนธุรกิจที่คาดว่า
จะเสร็จสิน้ภายในคร่ึงปีหลงัของปี 2560 ส าหรับคา่บริการอื่นที่เพิ่มขึน้จากปีก่อน 2,000,000 บาท เป็นไปตามปริมาณงานท่ี
เพิ่มขึน้จากการตรวจสอบธุรกรรมการซือ้ธุรกิจที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนด
คา่ตอบแทนส าหรับปี 2560 

นายศกัดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าธนาคารมีการเปรียบเทียบอตัราค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
จากส านกังานอื่นเพื่อความโปร่งใสหรือไม ่เนื่องจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้ปรับเพิ่มค่าสอบบญัชีทกุปี และทาง
สภาวิชาชีพบัญชีได้แจ้งว่าการเปลี่ยนมาตรฐานบัญชีใหม่จะไม่มีผลกระทบต่อการปรับเพิ่มของค่าสอบบญัชีอย่างมี
นยัส าคญั ดงันัน้ หากจะปรับเพิ่มคา่สอบบญัชี ควรมีการชีแ้จงสาเหตหุรือชะลอการปรับเพิ่มโดยปรับเพิ่มในอตัราเดียวกบั
อตัราเงินเฟ้อเทา่นัน้ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับค าแนะน าและชีแ้จงวา่ ทางคณะกรรมการตรวจสอบ
มีการพิจารณาผู้สอบบญัชีจากส านกังานอื่นเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 5 ปี ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ส าหรับค่าตอบแทน
ของผู้สอบบญัชีที่เพิ่มขึน้ในปี 2560 มีสาเหตจุากการซือ้ธุรกิจจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ท าให้มีปริมาณงานตรวจสอบธุรกรรมใหมเ่พิ่มขึน้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้ ให้ข้อมลูเพิ่มเติมว่า ธุรกิจใหม่ที่จะ
รับโอนจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ได้แก่  ธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจสินเช่ือผ่อนช าระ ธุรกิจ
สินเช่ือที่อยู่อาศัย และเงินฝากของลูกค้ารายย่อย เป็นต้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาตดัสินใจทางธุรกิจของธนาคาร ทาง
คณะกรรมการและผู้บริหารค านงึถึงผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั โดยพยายามรักษาอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นไม่ให้
ต ่าไปกวา่เดิม 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทกัท้วงหรือซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
และการก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับปี 2560 

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับปี 2560 ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นด้วย จ านวน 921,452,131 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 ไมม่ีบตัรเสยี      
 

  



ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)   หน้า 13 ของจ านวน 16 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 33 อ านาจกรรมการ 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทท่ี 33 อ านาจกรรมการ  

ประธานฯ แจ้งวา่ ธนาคารมุง่เน้นการด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสทิธิภาพภายใต้การก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อให้
การปฏิบัติตามบทบาทด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปย่างครบถ้วน โดยเฉพาะหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในการก ากบัดแูลและติดตามการด าเนินงานของธนาคาร เพื่อให้อ านาจของกรรมการถกูระบไุว้อยา่งชดัเจน
และมีการถ่วงดุลอ านาจตามหลกัของการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลง
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามโดยกรรมการสองทา่นแทนธนาคาร ดงันี ้

“คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่จดัการบริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และมติของที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้ ส าหรับคา่ตอบแทนกรรมการผู้ได้รับมอบหมายนัน้ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด 

ประธานคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จดัการใหญ่หรือกรรมการบริหารอื่น คนใดคนหนึ่งร่วมกนัจ านวน
สองคน มีอ านาจลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัทกระท าการใดๆ แทนบริษัทได้ 

คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนด และแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท” 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 33 อ านาจ
กรรมการ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นทกัท้วงหรือซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบัข้อที่ 33 
อ านาจกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบงัคบัข้อที่ 33 อ านาจกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นด้วย จ านวน 921,452,131 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 ไมม่ีบตัรเสยี      
 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการรับโอนธุรกิจลกูค้ารายย่อยของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากัด (มหาชน) (“SCBT”) และขอให้ คุณสทุศัน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ชีแ้จง
รายละเอียดในวาระนี ้



ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)   หน้า 14 ของจ านวน 16 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กล่าวต่อที่ประชุมว่า การรับโอนธุรกิจเป็นไปเพื่อรองรับการเติบโตใน
อนาคตและขยายฐานลกูค้าและท าให้กลุ่มทิสโก้สามารถน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการส าหรับลกูค้ารายย่อยได้อย่าง
หลากหลายให้แก่ลกูค้าทกุกลุม่ได้ ในการรับโอนธุรกิจประกอบด้วยธุรกิจบตัรเครดิต สินเช่ือสว่นบคุคล สินเช่ือธุรกิจรายย่อย 
สนิเช่ือเพื่อการเคหะ บริการธนบดีธนกิจ นายหน้าประกนัภยั และบริการเงินฝากรายย่อย โดยมลูค่าทางบญัชี ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 แบง่เป็นสว่นของสนิทรัพย์จ านวน 41,974 ล้านบาท และหนีส้นิจ านวน 34,664 ล้านบาท ทัง้นี ้ธนาคารจะ
ช าระคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกินมลูค่าสินทรัพย์สทุธิ (มลูค่าสินทรัพย์หกัด้วยมลูค่าหนีส้ิน) ณ วนัรับโอนธุรกิจ 
ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขและข้อก าหนดที่ทัง้สองฝ่ายตกลงกนั โดยการรับโอนธุรกิจดงักลา่วคาดวา่จะแล้วเสร็จภายในปี 2560 

ในการรับโอนธุรกิจ ซึ่งรวมถึงธุรกิจบตัรเครดิตนัน้ บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้
ถกูก าหนดให้เป็นผู้ รับโอนธุรกิจบตัรเครดิต และธนาคารในฐานะตวัแทนของออล-เวย์สจะเป็นผู้ช าระค่าตอบแทนส าหรับ
การซือ้ธุรกิจบตัรเครดิต  ทัง้นี ้มลูคา่ทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของธุรกิจบตัรเครดิตแบ่งเป็นสว่นของสินทรัพย์
จ านวน 4,394 ล้านบาท และหนีส้นิจ านวน 317 ล้านบาท  

ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยการรับโอนกิจการดงักล่าวข้างต้นไม่มีขนาดหรือลกัษณะของรายการเข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 74 แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 
2551 การรับโอนกิจการดงักลา่วต้องเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

ทัง้นี ้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ได้ชีแ้จงสารสนเทศการรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดหน้า 87-88 ของหนงัสือเชิญประชุมซึ่งแจกให้กบัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาก่อนแล้ว 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยจาก 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  ในอตัราค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกินมูลค่าสินทรัพย์สทุธิ 
(มูลค่าสินทรัพย์หกัด้วยมูลค่าหนีส้ิน) ณ วนัรับโอนธุรกิจ เนื่องจากโอกาสทางธุรกิจนีจ้ะช่วยขยายฐานลกูค้าและท าให้
กลุม่ทิสโก้สามารถน าเสนอผลติภณัฑ์และบริการส าหรับลกูค้ารายย่อยได้อย่างหลากหลายให้แก่ลกูค้าทุกกลุม่ได้ รวมถึง
พิจารณาอนมุตัิให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดเง่ือนไขและข้อก าหนดตา่งๆ ของการรับโอนธุรกิจดงักลา่ว 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงการเปลีย่นแปลงอนัดบัของธนาคารในกลุม่ธนาคารพาณิชย์ ภายหลงัการรับโอนธุรกิจจาก 
SCBT และหากต้องรับโอนลกูหนีม้าด้วย จะสง่ผลให้หนีส้งสัยจะสญูของธนาคารเพิ่มสงูขึน้ด้วยหรือไม่ นอกจากนี ้สาขา
ของธนาคารและ SCBT ที่มีที่ตัง้สาขาใกล้เคียงกนัจะด าเนินการอยา่งไร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ทิสโก้ชีแ้จงวา่อนัดบัของธนาคารภายหลงัการรับโอนธุรกิจจาก SCBT นา่จะไม่
เปลีย่นแปลง ส าหรับสนิทรัพย์ที่จะได้รับหลงัการรับโอนธุรกิจ ได้แก่ บญัชีสนิเช่ือรายยอ่ยทัง้หมด จะมีการก าหนดอายหุนีท้ี่
จะรับโอนตามข้อตกลงและเง่ือนไข สว่นสินเช่ือรายใหญ่ ทาง SCBT ยงัคงบริหารเอง ทัง้นี ้SCBT มีแผนที่จะปิดสาขาที่
ให้บริการลกูค้ารายย่อย โดยธนาคารและ SCBT จะอ านวยความสะดวกในการถ่ายโอนบญัชีและธุรกรรมอื่นมายงัสาขา
ธนาคารที่ตัง้อยูใ่นบริเวณใกล้เคียงกนั 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นทกัท้วงหรือซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิการรับโอนธุรกิจลกูค้า
รายย่อยจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ในอตัราค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกินมลูค่า



ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)   หน้า 15 ของจ านวน 16 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 

สนิทรัพย์สทุธิ (มลูคา่สนิทรัพย์หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิ) ณ วนัรับโอนธุรกิจ เนื่องจากโอกาสทางธุรกิจนีจ้ะช่วยขยายฐานลกูค้า
และท าให้กลุม่ทิสโก้สามารถน าเสนอผลติภณัฑ์และบริการส าหรับลกูค้ารายย่อยได้อย่างหลากหลายให้แก่ลกูค้าทกุกลุม่ได้ 
รวมถึงพิจารณาอนมุตัิให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดเง่ือนไขและข้อก าหนดตา่งๆ ของการรับโอนธุรกิจดงักลา่ว 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการรับโอนธุรกิจลกูค้ารายย่อยจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
จ ากดั (มหาชน) และอนุมัติให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ ของการรับโอนธุรกิจดงักลา่ว
ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นด้วย จ านวน 921,452,131 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 ไมม่ีบตัรเสยี      
 

วาระที่ 10 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ กล่าวเชิญให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินกิจการของ
ธนาคาร 

นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัสินเช่ือ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) ใน
ประเด็นการตัง้ส ารองหนีส้ญู ความคืบหน้าของการฟืน้ฟูกิจการ การแปลงหนีเ้ป็นทนุในอนาคต และสาเหตกุารเพิ่มขึน้ของ
คา่ใช้จ่ายเงินเดือนพนกังาน ตลอดจนสาเหตทุี่ธนาคารลงทนุในบริษัทอื่นในสดัสว่นร้อยละ 10 ทัง้ที่มลูค่าสทุธิตามบญัชีของ
เงินลงทนุด้อยคา่ลง  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้ ชีแ้จงวา่ แผนฟืน้ฟกิูจการของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) 
ได้เร่ิมต้นตัง้แต่เดือนธันวาคม 2559 โดยจะใช้ระยะเวลาทัง้สิน้ 12 ปี ในการช าระคืนสินเช่ือทัง้หมด และตลอดระยะช่วง 4 
เดือนที่ผา่นมา ทางธนาคารได้รับช าระคืนสินเช่ืออย่างสม ่าเสมอ โดยสดัสว่นของสินเช่ือที่ช าระคืนจะเพิ่มขึน้ทกุปี สว่นการ
แปลงหนีเ้ป็นทุนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเจ้าหนี ้แต่ถ้าบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการฟืน้ฟู
กิจการในระดบัดีก็จะไมม่ีความจ าเป็นในการแปลงหนีเ้ป็นทนุ อยา่งไรก็ตาม ส าหรับธนาคารได้ตดัเป็นหนีส้ญูและส ารองหนี ้
สญูจากการให้สินเช่ือแก่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) เต็มจ านวนแล้ว การส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
เป็นการด าเนินธุรกิจปกติของธนาคาร ซึง่ในหลายปีที่ผา่นมา ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั จึงสง่ผลให้ต้องส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยั
จะสญูเพิ่ม โดยในระหวา่งปีจะมีทัง้การส ารองเพิ่ม ได้คืน หรือตดัหนีส้ญู ซึ่งเป็นไปตามวฏัจกัรของการด าเนินธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ และส าหรับปี 2560 จนถึงปัจจุบนั ยงัไม่ปรากฏกรณีสินเช่ือที่มีปัญหาในลกัษณะคล้ายกับ บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) รวมถึงกรณีของตัว๋แลกเงินด้วย ในสว่นอตัราผลตอบแทนของพนกังานนัน้ ธนาคารจะพิจารณา
จากผลประกอบการของธนาคารเป็นหลกั ส าหรับหุ้นของบริษัทอื่นที่ธนาคารลงทนุไว้ จะเป็นการถือหุ้นไว้ตัง้แต่ก่อนปี 2540 
และจะพิจารณาจ าหนา่ยหุ้นของบริษัทเหลา่นีอ้อกไปหากมีผู้ เสนอซือ้ในราคาที่เหมาะสม 

คณุเมธา ปิงสทุธิวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า การที่
มลูค่าของบริษัทดงักล่าวลดลง สืบเนื่องมาจากการจ่ายปันผลจ านวนหนึ่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น ซึ่งทางธนาคารก็ได้รับเงินปันผล
สว่นนีด้้วยเช่นกนั 



ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)   หน้า 16 ของจ านวน 16 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่านที่
สละเวลามาประชมุและได้เสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท และกลา่วปิดประชมุเวลา 11.45 น. 

 
 
 

- ปลิว มงักรกนก - 

(นายปลวิ มงักรกนก) 

ประธานท่ีประชมุและประธานคณะกรรมการธนาคาร 

 

 


