
ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี ���� 
 

ประชมุ ณ ห้องประชมุ ชั �น �� อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
เมื'อวนัที' �� เมษายน ���� เวลา �*.** น. 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี ���� มีกรรมการ ผู้บริหารระดบัสูง และผู้สอบบัญชี ร่วมประชุม
ดงัตอ่ไปนี � 

กรรมการ 

�.    นายปลิว มงักรกนก  ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
�.    นายฮอน คิท ชิง   รองประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ 
  (นายอเลก็ซานเดอร์ เอช ชิง) 

      ;.    นางอรนชุ อภิศกัดิ>ศิริกลุ                กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 

                                                         (และประธานเจ้าหน้าที'บริหารกลุม่ทิสโก้)     

?.    รศ.ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์             กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

�.    นางภทัรียา เบญจพลชยั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

A.    นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

�.  นายยาสโุร่ โยชิโคชิ                     กรรมการ และกรรมการบริหาร  

B.  นายชือ-เหา ซุน กรรมการบริหาร 

D.    นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล            กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่  

กรรมการที'ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 

�.    นายพิชยั ฉนัทวีระชาติ กรรมการอิสระ 

ผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ทิสโก้ซึ'งได้รับมอบหมายจากบริษัทใหญ่ให้มาบริหารจดัการธนาคาร   
�.     นายพิธาดา วชัรศิริธรรม  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
  สายกลุม่ลกูค้าบรรษัท 
�.     นายเมธา  ปิงสทุธิวงศ์                   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  
  สายสินเชื'อรายย่อย 
;. นายชาตรี จนัทรงาม  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
   สายควบคมุการเงินและบริหารความเสี'ยง 

ผู้สอบบญัชี จากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั (เดิมชื'อ บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั)  
�.     นางสาวรัตนา จาละ  
�.     นางยพุดี สจัจะวรรณกลุ            



ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)                                                         หน้า 2 ของจํานวน 18 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี ���� 

 
   ผู้ เข้าร่วมประชมุอื'น 
1. ศ.ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

โดยมีตวัแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมสงัเกตการณ์ 

นายปลิว มงักรกนก ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที'ประชมุ ประธานกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นที'มา  
ร่วมประชุมและแจ้งให้ที'ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี ����  
ไปยังผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฏหมาย เพื'อเปิดโอกาสให้ท่าน 
ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอย่างเพียงพอ 

ประธานฯ แจ้งให้ที'ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั �งนี �มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั �งที'มาด้วยตนเองและโดย
การมอบฉนัทะรวมทั �งสิ �น ;� ราย ซึ'งถือหุ้นรวม B�D,*�D,A�B หุ้น คิดเป็นร้อยละ DD.DD ของจํานวนหุ้นที'จําหน่ายแล้ว
ทั �งหมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท จงึกลา่วเปิดการประชมุ 

ประธานฯ แจ้งต่อที'ประชุมว่า ตามข้อบังคบัของบริษัท  ผู้ ถือหุ้นทั �งที'มาเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทน 
รับมอบฉันทะมาเข้าประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ'งเสียงต่อหนึ'งหุ้น ยกเว้นวาระการพิจารณาแต่งตั �งกรรมการ ซึ'งใช้
วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)  นอกจากนี �เพื'ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้นในการ 
ออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้นําส่งหนังสือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไปยังผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยผู้ ถือหุ้ นสามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้ สําหรับผู้ ถือหุ้ นที'ประสงค์จะ 
ออกเสียงลงคะแนนในที'ประชุม บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนเข้าร่วมประชุม ทั �งนี �  
ผู้ ถือหุ้นที'ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการล่วงหน้าและประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ ”งดออกเสียง” 
สามารถลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และมอบให้แก่เจ้าหน้าที'เพื'อรวบรวมนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้ ถือหุ้น
ที'ทําหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ อื'นเข้าร่วมประชุม และระบุการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นนั �น 
บริษัทได้นําคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้ น บันทึกในระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื'อการลงมติแตล่ะวาระไว้แล้ว 

ประธานฯ ชี �แจงเพิ'มเติมว่าผู้ ถือหุ้นที'ประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ส่งคืน 
“หลกัฐานการลงทะเบียนเข้าประชุม” และบตัรลงคะแนนที'ไม่ได้ใช้ (ถ้ามี) ให้แก่เจ้าหน้าที'ของบริษัท บริเวณประตู
ทางเข้าห้องประชมุ 

นอกจากนี � บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื'อ บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง 
จํากัด) เป็นผู้ ทําหน้าที'ดูแลให้การประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัท โดย
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้จัดเจ้าหน้าที'เข้าสงัเกตการณ์การลงทะเบียนเข้าประชุมและการนบัคะแนนเสียงตลอด
การประชมุ  

ประธานฯ เสนอให้ที'ประชมุพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี � 

 



ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)                                                         หน้า 3 ของจํานวน 18 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี ���� 

 
วาระที# $ พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี ())* 

ประธานฯ เสนอให้ที'ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี ���A ซึ'ง
ประชุมเมื'อวนัที' �� เมษายน ���A โดยสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวได้จดัส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอก
กลา่วเชิญประชมุในครั �งนี �แล้ว 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื'น ที'ประชุมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน 

การลงมติในวาระนี �ต้องได้รับความเห็นชอบจากที'ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ'งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มต ิ:             รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี ���A ตามที'เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี � 
 คะแนนเสียง 

(เสียง) 
ร้อยละ 

• เห็นด้วย B�D,*�D,A�B �**.** 

• ไมเ่ห็นด้วย * *.** 

• งดออกเสียง * *.** 

• บตัรเสีย               *              *.** 

วาระที# � พิจารณาให้สัตยาบันการดําเนินงานของคณะกรรมการที#ได้กระทําในปี ())* ดังปรากฏใน
รายงานประจาํปี 

ประธานฯ กลา่วสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการที'ได้กระทําในปี ���A และเสนอให้ที'ประชุม
พิจารณาให้สตัยาบนัการดําเนินงานดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A�- A� 
ของรายงานประจําปี ซึ'งได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุในครั �งนี �แล้ว  

 ที'ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติในวาระนี �ต้องได้รับความเห็นชอบจากที'ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึ'งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 

 



ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)                                                         หน้า 4 ของจํานวน 18 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี ���� 

 
มต ิ:         ให้สัตยาบันการดําเนินงานของคณะกรรมการที'ได้กระทําในปี ���A ดงัปรากฏในรายงานประจําปี 

ตามที'เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี � 
 คะแนนเสียง 

(เสียง) 
ร้อยละ 

• เห็นด้วย  B�D,*�D,A�B �**.** 

• ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

• งดออกเสียง 0 0.00 

• บตัรเสีย               0              0.00 

วาระที# 4    พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ จํากัด
(มหาชน) สําหรับปีสิ 7นสุด วันที# 4$ ธันวาคม ())*      

ประธานฯ เสนอให้ที'ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สําหรับปีสิ �นสุดวนัที' ;� ธันวาคม ���A ซึ'งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดงผลประกอบการและ
ฐานะการเงินของธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ถูกต้องตามที'ควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีที'รับรองทั'วไป 
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปีที'ได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั �งนี �แล้ว และขอให้
นางอรนชุ อภิศกัดิ>ศิริกลุ ประธานเจ้าหน้าที'บริหารกลุม่ทิสโก้ ชี �แจงรายละเอียดในวาระนี �  

นางอรนุช อภิศกัดิ>ศิริกุล สรุปรายละเอียดของงบการเงินต่อที'ประชุมและขอให้นายชาตรี จันทรงาม 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี'ยงของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) ซึ'งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่ทิสโก้ (“บริษัทใหญ่”) ชี �แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน  

นายชาตรี จันทรงาม ชี �แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จตอ่ที'ประชมุ 

ที'ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติในวาระนี �ต้องได้รับความเห็นชอบจากที'ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึ'งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 

 



ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)                                                         หน้า 5 ของจํานวน 18 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี ���� 

 
มต ิ:            รับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) สําหรับปีสิ �นสดุ 

วนัที' ;� ธนัวาคม ���A ตามที'เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี � 
 คะแนนเสียง 

(เสียง) 
ร้อยละ 

• เห็นด้วย  B�D,*�D,A�B �**.** 

• ไมเ่ห็นด้วย * *.** 

• งดออกเสียง * *.** 

• บตัรเสีย               *              *.** 

วาระที# ?     รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากกาํไรจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี ())* และ
อนุมัติการจัดสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี ())* เป็นเงินกองทุน 

ประธานฯ เสนอให้ที'ประชุมรับทราบการจดัสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานสําหรับปี ���A เป็น 
เงินปันผลระหวา่งกาล และพิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี ���A เป็นเงินกองทุน และ
ขอให้นางอรนชุ อภิศกัดิ>ศิริกลุ ประธานเจ้าหน้าที'บริหารกลุม่ทิสโก้ ชี �แจงรายละเอียดในวาระนี � 

                   นางอรนุช อภิศกัดิ>ศิริกุล แจ้งต่อที'ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และหลกัเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีร้อยละ � เป็นเงินสํารองตามกฎหมายจนกว่าจะครบร้อยละ �*
ของทุนจดทะเบียน  เนื'องจากเงินสํารองตามกฎหมายได้ครบร้อยละ �* ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่จําเป็นต้องจัดสรร
เป็นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปี ���A  เพิ'มเติมอีก โดยรายละเอียดกําไรสะสมที'สามารถจดัสรรเป็นเงินปันผลสําหรับปี 
���A ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารทิสโก้ เป็นดงันี �    

 

 

กําไรสะสมที'ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ ต้นปี ���A 

บาท 

A,B*?,;��,��� 

กําไรสทุธิของธนาคารสําหรับปี ���A �,B��,�*�,�*? 

ผลกําไร/ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั �,��*,BAD 

กาํไรสะสมที#ยังไม่ได้จัดสรร  �,���,���,�	� 

ปรับรายการที'ไมใ่ช่เงินสด (��,��A,�B*) 

กาํไรสะสมที#สามารถจัดสรรเป็นเงนิปันผลสําหรับปี ())* �,���,���,��� 

เงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายจากผลการดําเนินงานของปี ���A  (A��,;;�,*�A) 

กาํไรสะสมที#ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ 7นปี ())* �,�	�,		�,��� 



ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)                                                         หน้า 6 ของจํานวน 18 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี ���� 

 
 ธนาคารมีกําไรสะสมที'สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลสําหรับปี ���A จํานวน D,A��,�AA,�?? บาท 
โดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี ���A คิดเป็นจํานวนเงินรวมทั �งสิ �น A��,;;�,*�A บาท ดงันั �น 
ธนาคารจะมีกําไรสะสมที'ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ สิ �นปี ���A จํานวน D,*�*,��D,��B บาท  

                   ธนาคารมีนโยบายที'จ่ายเงินปันผลในอตัราที'เหมาะสมตามผลการดําเนินงาน โดยคงไว้ซึ'งอตัราส่วน
เงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี'ยงที'แข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ทั �งนี � อัตรา
การจ่ายเงินปันผลปี ���A คิดเป็นร้อยละ ��.B ของกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานเทียบกบัอตัราร้อยละ ??.D ในปี 
���� การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายปันผลของธนาคารที'กําหนดอตัราการจ่ายเงินปันผล           
ในอัตราที'เหมาะสมเพื'อให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี'ยง (BIS Ratio) สูงกว่าร้อยละ �� ในฐานะ
ธนาคารพาณิชย์ที'มีคณุสมบติัตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  

ที'ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติในวาระนี �ต้องได้รับความเห็นชอบจากที'ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึ'งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน   

มต ิ :            มีมติในเรื'องตา่งๆ ตามที'เสนอ ดงันี � 

• รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดําเนินงานปี ���A ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรจากผลการดําเนินงานของปี ���A ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

สามญัและผู้ถ ือหุ้นบ ุริมส ิทธิในอตัราหุ้นละ  * .B*  บาท รวมเป็นจํานวนเง ินทั �งสิ �น 
A��,;;�,*�A บาท โดยจ่ายเมื'อวนัที' �� มกราคม ����  

• อนุมัติการจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี ���A สว่นที'เหลือจากการจ่ายเงินปันผล เป็น
เงินกองทนุตามเกณฑ์การกํากบัแบบรวมกลุม่ 

ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี � 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย B�D,*�D,A�B �**.** 

• ไมเ่ห็นด้วย * *.** 

• งดออกเสียง * *.** 

• บตัรเสีย               *              *.** 

 

 

 

 



ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)                                                         หน้า 7 ของจํานวน 18 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี ���� 

 
วาระที# ) พจิารณาอนุมัตกิารเพิ#มทุนของธนาคาร โดยการออกหุ้นสามัญเพิ#มทุน 

ประธานฯ เสนอให้ที'ประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ'มทุนของธนาคาร และขอให้นางอรนุช 
อภิศกัดิ>ศิริกลุ ประธานเจ้าหน้าที'บริหารกลุม่ทิสโก้ ชี �แจงรายละเอียดในวาระที' �-A ตอ่ที'ประชมุ 

 นางอรนชุ อภิศกัดิ>ศิริกลุ แจ้งตอ่ที'ประชมุวา่ ธนาคารทิสโก้มีการเติบโตอย่างต่อเนื'องตลอดช่วงหลายปี
ที'ผ่านมา ขณะที'แนวโน้มการเติบโตในปี ���� มีทิศทางชะลอตัว เนื'องจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมใน
การดําเนินธุรกิจเพิ'มสูงขึ �นจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ทั �งนี � เพื'อสนับสนุนการขยาย
ธุรกิจในอนาคต และเพื'อให้แน่ใจว่ามีเงินกองทุนอยู่ในระดับที'เพียงพอสามารถรองรับสภาพแวดล้อมที'ผันผวน
มากขึ �น ตลอดจนรักษาความแข็งแกร่งของระดับเงินกองทุน ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที'มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารมีแผนการที'จะออกหุ้ นสามัญเพิ'มทุนตามแผนการบริหารเงินกองทุน
ของกลุ่มทิสโก้เพื'อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุนในทุกระดับ  

ธนาคารทิสโก้จะออกหุ้นสามญัเพิ'มทนุจํานวน �*�,;DA,?�* หุ้น มลูคา่ที'ตราไว้หุ้นละ �* บาท คิดเป็น
ยอดเงินทั �งสิ �น �,*�;,DA?,�** บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคาร โดยการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ'มทุนจะจัดสรรตาม
อตัราส่วน B หุ้นเดิม (หุ้นสามญั และหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ � หุ้นสามญัเพิ'มทุน ที'ราคาเสนอขายหุ้นละ �;.BD บาท ซึ'ง
ราคาเสนอขายคํานวณจากมลูคา่ตามบญัชีของสว่นของเจ้าของ ณ วนัที' ;� ธนัวาคม ���A 

ในกรณีที'มีหุ้นสามญัเพิ'มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรก
แล้ว ในรอบที'สอง ธนาคารจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ'มทุนส่วนที'เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที'แสดงความจํานงในการจองซื �อ
หุ้นสามญัเพิ'มทนุเกินสิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้น 

 ที'ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 การลงมติในวาระนี �ต้องได้รับความเห็นชอบจากที'ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สามในสี'ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ'งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มต ิ :             มีมติอนุมัตใินเรื'องตา่งๆ ตามที'เสนอ ดงันี � 
 

(1) อนมุติัการเพิ'มทนุของธนาคารด้วยการออกหุ้นสามญัเพิ'มทนุ 

(�) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ'มทุนจํานวน �*�,;DA,?�* หุ้น มลูค่าที'ตราไว้หุ้นละ �* บาทให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของธนาคารตามอัตราส่วน B หุ้นเดิม (หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ � หุ้นสามญัเพิ'มทุน  
ในกรณีที'มีเศษหุ้นของหุ้นสามญั  เพิ'มทุนจากการจัดสรร ธนาคารจะปัดเศษของหุ้นนั �นทิ �ง โดยมี
ราคาเสนอขายหุ้นละ �;.BD บาท 

 ในกรณีที'มีหุ้นสามญัเพิ'มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรก
แล้ว ในรอบที'สอง ธนาคารจะจัดสรรหุ้นสามญัเพิ'มทุนส่วนที'เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที'แสดงความ
จํานงในการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ'มทนุเกินสิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้น 

 



ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)                                                         หน้า 8 ของจํานวน 18 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี ���� 

 
(;) ผู้ ถือหุ้นซึ'งปรากฎรายชื'อในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที' �� พฤษภาคม ���� เป็นผู้ มีสิทธิได้รับ

การจัดสรรหุ้ นเพิ'มทนุ (Right Offering) 

(?) มอบอํานาจให้คณะกรรมการธนาคาร หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ในการกําหนดรายละเอียดอื'นที'
เกี'ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ'มทนุ ไมว่า่จะเป็นการจดัสรรรอบเดียวหรือหลายรอบ รวมถงึแต่
ไมจํ่ากดัเฉพาะ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาใช้สิทธิ ระยะเวลาการชําระเงิน และข้อกําหนดและ
เงื'อนไขอื'นๆที'เกี'ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ'มทนุให้แกผู่้ ถือหุ้มเดิมของธนาคาร 

 

ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี � 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย B�D,*�D,A�B �**.** 

• ไมเ่ห็นด้วย * *.** 

• งดออกเสียง * *.** 

• บตัรเสีย               *              *.** 

 
วาระที# * พิจารณาอนุมัติการเพิ#มทุนจดทะเบียนของธนาคารเพื#อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ#มทุน 

และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ : เพื#อให้สอดคล้องกับการเพิ#มทุน 
จดทะเบียน 

 

นางอรนุช อภิศกัดิ>ศิริกุล แจ้งต่อที'ประชุมว่าเพื'อรองรับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ'มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของธนาคาร ตามรายละเอียดในวาระ � ธนาคารจะเพิ'มทนุจดทะเบียนจาก B,�D�,���,B�* บาทเป็น D,���,A�A,D�* 
บาท โดยเพิ'มทุนจดทะเบียนเป็นจํานวน �,*�;,DA?,�** บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน �*�,;DA,?�* หุ้น มลูค่าที'
ตราไว้หุ้นละ �* บาท 

เพื'อให้สอดคล้องกับการเพิ'มทุนจดทะเบียนของธนาคารดังกล่าว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 ดงันี � 
 

ข้อ ?  ทนุจดทะเบียน  : D,���,A�A,D�* บาท (เก้าพันสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ด
หมื'นหกพนัเก้าร้อยยี'สิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น : D��,�A�,AD� หุ้น (เก้าร้อยยี'สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื'นเจ็ด
พนัหกร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ  : �* บาท (สิบบาท) 
 โดยแยกออกเป็น    
 หุ้นบริุมสทิธิ : �*? หุ้น (หนึ'งร้อยสี'หุ้น) 
 หุ้นสามญั : D��,�A�,�BB หุ้น (เก้าร้อยยี'สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื'นเจ็ด

พนัห้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น) 



ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)                                                         หน้า 9 ของจํานวน 18 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี ���� 

 
ที'ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 การลงมติในวาระนี �ต้องได้รับความเห็นชอบจากที'ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สามในสี'ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ'งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มต ิ :             มีมติในเรื'องตา่งๆ ตามที'เสนอ ดงันี � 
- อนุมัติอนุมัติการเพิ'มทุนจดทะเบียนของธนาคาร เป็นจํานวน �,*�;,DA?,�** บาท จาก 

B,�D�,���,B�* บาทเป็น D,���,A�A,D�* บาท  

-  อนุมัตกิารแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ ? ดงันี � 
ข้อ ?    
ทนุจดทะเบียน  : D,���,A�A,D�* บาท (เก้าพันสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ด

หมื'นหกพนัเก้าร้อยยี'สิบบาท) 
แบ่งออกเป็น : D��,�A�,AD� หุ้น (เก้าร้อยยี'สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื'นเจ็ด

พนัหกร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ  : �* บาท (สิบบาท) 
โดยแยกออกเป็น    
หุ้นบริุมสทิธิ : �*? หุ้น (หนึ'งร้อยสี'หุ้น) 
หุ้นสามญั : D��,�A�,�BB หุ้น (เก้าร้อยยี'สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื'นเจ็ด

พนัห้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น) 

ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี � 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย B�D,*�D,A�B �**.** 

• ไมเ่ห็นด้วย * *.** 

• งดออกเสียง * *.** 

• บตัรเสีย               *              *.** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)                                                         หน้า 10 ของจํานวน 18 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี ���� 

 
วาระที# ; พจิารณาอนุมัตจิาํนวนกรรมการและการแต่งตั 7งกรรมการ 

ประธานฯ แจ้งตอ่ที'ประชมุวา่ เนื'องจากในวาระที' � และ B เป็นการพิจารณาเรื'องเกี'ยวกบักรรมการธนาคาร 
ดงันั �นเพื'อการกํากับดแูลกิจการที'ดี คณะกรรมการสมคัรใจออกจากที'ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระดงักล่าว 
และขอเรียนเชิญศ.ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่เป็น
ผู้ ดําเนินการประชมุในวาระที' � และ B  

ศ.ดร. ปราณี ทินกร แจ้งต่อที'ประชุมว่า ตามข้อบังคับของธนาคารกําหนดให้ในการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครั �ง ให้เลือกตั �งคณะกรรมการทั �งชุดพร้อมกันในคราวเดียวส่งผลให้คณะกรรมการทั �งคณะครบ
วาระการดํารงตําแหน่งพร้อมกนัในวนันี �  

ในวาระนี �แบ่งการพิจารณาเป็น � ส่วน โดยส่วนที' � เป็นการพิจารณาอนุมัติจํานวนกรรมการ และ 
สว่นที' � เป็นการพิจารณาอนมุติัการแตง่ตั �งกรรมการ 

โดยในส่วนที' 1 การพิจารณาอนุมติัจํานวนกรรมการ ข้อบงัคบัของธนาคารกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นโดยมติ
ของที'ประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนดจํานวนผู้ ที'จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั �งคราวโดยให้มีจํานวนไม่น้อยกว่า 
5 คน และไม่น้อยกว่ากึ'งหนึ'งของจํานวนกรรมการทั �งหมดต้องมีถิ'นที'อยู่ในราชอาณาจักร รวมทั �งมีสัดส่วนของ
กรรมการที'มีสญัชาติไทยตามที'กฎหมายกําหนดซึ'งต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ �� 

                    ในการนี �คณะกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทใหญ่ 
ได้พิจารณาจํานวนกรรมการที'เหมาะสมในการกํากบัดแูลกิจการบริษัท คณุสมบติัและคณุประโยชน์ของบุคคลที'ได้รับ
การเสนอชื'อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการที'มีต่อธนาคาร โดยคํานึงถึงความจําเป็นขององค์กร เพื'อให้คณะกรรมการ
ธนาคารมีขนาดและองค์คณะที'เหมาะสมที'สุด จึงเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดจํานวนกรรมการ D คน ในส่วนนี �  
ผู้ ถือหุ้นที'มาประชมุด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉนัทะให้มาร่วมประชมุมีสิทธิออกเสียงหนึ'งเสียงตอ่หนึ'งหุ้น  

 สําหรับสว่นที' 2 การแต่งตั �งกรรมการ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของกลุ่มทิสโก้ระบุให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทใหญ่ทําหน้าที'คดัเลือกและเสนอชื'อบคุคลที'เหมาะสมเพื'อเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการ และดแูลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบที'เหมาะสม โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ 
ประวติั และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจกฎหมาย และอื'นๆ 
โดยคํานึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดขององค์กร การกํากับดูแลกิจการที'ดี กฎหมาย และกฎระเบียบที'
เกี'ยวข้อง เพื'อให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์คณะที'เหมาะสมที'สดุ 

ทั �งนี � บุคคลที'ได้รับการเสนอชื'อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารมีคุณสมบัติตาม
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ซึ'งเข้มงวดกว่าประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสมัพันธ์กับบริษัท บริษัทในกลุ่ม และ
ผู้บริหารในลกัษณะที'อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ 



ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)                                                         หน้า 11 ของจํานวน 18 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี ���� 

 
ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที'เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทของ

บุคคลที'ได้รับการคดัเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่แล้ว 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัแตง่ตั �งบคุคลดงัตอ่ไปนี �เป็นกรรมการธนาคาร ทั �งนี � ประวติั
ของบคุคลผู้ ได้รับการเสนอชื'อปรากฏในหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุที'ได้จดัสง่ไปให้ท่านผู้ ถือหุ้น 

 

ชื#อ-นามสกุล ตาํแหน่งที#เสนอ 
�. นายปลิว  มงักรกนก กรรมการอิสระ  
�. นางอรนชุ อภิศกัดิ>ศิริกลุ กรรมการ 
;. รศ.ดร.องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ กรรมการอิสระ 
?. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการอิสระ  
�. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอิสระ 
A. นายสถิตย์ ออ๋งมณี กรรมการ 
�. นายยาสโุร่ โยชิโคชิ กรรมการ 
B. นายชือ-เหา ซุน กรรมการ 
D. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ 

  จากนั �น ศ.ดร. ปราณี ทินกร ชี �แจงเพิ'มเติมว่า ในส่วนของการแต่งตั �งกรรมการ ข้อบังคบัของธนาคาร
กําหนดให้นําวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ในการแต่งตั �งกรรมการ โดยได้อธิบายวิธีการ
ลงคะแนนเสียงแบบสะสมในรายละเอียดตอ่ที'ประชมุ  

 ศ.ดร. ปราณี ทินกร ได้เสนอให้ผู้ ถือหุ้นที'ยงัไมไ่ด้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการล่วงหน้าทุกท่านลงคะแนน
ในบตัรลงคะแนน และมอบให้แก่เจ้าหน้าที'เพื'อรวบรวมนบัคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาแตง่ตั �งกรรมการ 

 นายสภุร ดีพนัธ์ ตวัแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย สอบถามและศ.ดร. ปราณี ทินกร ชี �แจง ดงันี � 

 ถาม กรรมการธนาคารท่านใดที'มิได้เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครั �งนี � 

 ตอบ ศ.ดร.ปราณี ทินกร กล่าวว่านายสถิตย์ อ๋องมณีและศ.ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ผู้ ได้รับการเสนอ
ชื'อเพื'อดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคารในปีนี � มิได้เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครั �งนี � เนื'องจากท่านทั �งสองต้อง
ได้ความเห็นชอบจากที'ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน สําหรับศ.ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ปัจจุบันดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ซึ'งเป็นบริษัทแมข่องกลุม่ทิสโก้ 

 ที'ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติในวาระนี � สําหรับการพิจารณาอนุมติัจํานวนกรรมการของธนาคารต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที'ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ'งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน สําหรับการพิจารณา
แตง่ตั �งกรรมการ ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้อบงัคบัของธนาคาร  



ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)                                                         หน้า 12 ของจํานวน 18 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี ���� 

 
มต ิ:             มีมติในเรื'องตา่งๆ ตามที'เสนอ ดงันี �  

 - อนุมัตจํิานวนกรรมการของบริษัทที' D คน ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี �  
 คะแนนเสียง 

(เสียง) 
ร้อยละ 

• เห็นด้วย  B�D,*�D,A�B �**.** 

• ไมเ่ห็นด้วย * *.** 

• งดออกเสียง * *.** 

• บตัรเสีย               *              *.** 

  - อนุมัติการแต่งตั �งบุคคลดังรายชื'อต่อไปนี �เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร ด้วยคะแนนเสียง   
  ดงัตอ่ไปนี � 

  
ชื#อ-นามสกุล   เหน็ด้วย 

(เสียง) 
ไม่เหน็ด้วย 

(เสียง) 
1. นายปลิว  มงักรกนก   B�D,*�D,A�B * 
2. นางอรนชุ อภิศกัดิ>ศิริกลุ   B�D,*�D,A�B * 
3. รศ.ดร.องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์   B�D,*�D,A�B * 
4. นางภทัรียา เบญจพลชยั   B�D,*�D,A�B * 
5. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์   B�D,*�D,A�B * 
6. นายสถิตย์ ออ๋งมณี   B�D,*�D,A�B * 
7. นายยาสโุร่ โยชิโคชิ   B�D,*�D,A�B * 
8. นายชือ-เหา ซุน   B�D,*�D,A�B * 
9. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล   B�D,*�D,A�B * 
     �,;��,�;A,D�� = 

       งดออกเสียง   = 

       บัตรเสีย = 
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วาระที# B     พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 

 ศ.ดร. ปราณี ทินกร แจ้งต่อที'ประชุมว่า ที'ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 
���A เมื'อวนัที' �� เมษายน ���A มีมติอนุมติัค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที'ไม่ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท 
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และ/หรือดํารงตําแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเงินรางวลั 
เบี �ยประชมุ คา่ตอบแทนรายเดือน และโบนสั ไม่เกินท่านละ �**,*** บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมี
การเปลี'ยนแปลง คณะกรรมการตามที'ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินที'แน่นอน และจํานวนเงินที'
จะจ่ายจริงในแตล่ะคราว ทั �งนี � ไม่รวมถึงสิทธิที'กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื'นเพิ'มเติม กรณีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบติัหน้าที'เพิ'มเติม 

ข้อบังคับของธนาคารกําหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ'งหรือหลายคน
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ'งแทนคณะกรรมการก็ได้ สําหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ ได้รับมอบหมายนั �นให้
คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนด ขอบเขตหน้าที'ของกรรมการที'ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในคณะกรรมการชุดอื'น
ปรากฏตามรายละเอียดในสว่นที' � หวัข้อที' B การจดัการ และหวัข้อที' D การกํากบัดแูลกิจการของรายงานประจําปี 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
บริษัทใหญ่จะเป็นผู้ พิจารณาอัตราค่าตอบแทนที'เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอัตราและ
องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที'มีความสามารถและมีความสําคญัต่อการ
ปฏิบติัหน้าที'ของคณะกรรมการ โดยหลีกเลี'ยงการจ่ายคา่ตอบแทนที'มากเกินความจําเป็น  

ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที'มิได้เป็นผู้บริหารจะพิจารณาตามหลกัปฏิบติัโดยทั'วไปในอุตสาหกรรม
นั �นๆ ซึ'งพิจารณาจากประสบการณ์ทํางาน ความตั �งใจและทุ่มเท รวมทั �งคุณประโยชน์ต่างๆ ที'กรรมการแต่ละคน
สามารถทําให้กับบริษัทได้ ในกรณีที'คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการรายใดทําหน้าที'เพิ'มเติม (เช่น การ
เป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น) กรรมการรายนั �นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ'มเติมตามความเหมาะสม โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการที'ได้รับมอบหมายหน้าที'เพิ'มเติมดงักลา่ว  

ดงันั �น คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท
ใหญ่จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในอัตราเดิมสําหรับกรรมการที'มิได้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และ/หรือ ดํารงตําแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ 
ในรูปของเงินรางวลั เบี �ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ �**,*** บาทต่อปี โดยให้มีผล
ตลอดไปหรือจนกวา่จะมีการเปลี'ยนแปลง คณะกรรมการบริษัท ตามที'ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้น จะกําหนดจํานวน
เงินที'แน่นอน และจํานวนเงินที'จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั �งนี � ไม่รวมถึงสิทธิที'กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์อื'นเพิ'มเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบติัหน้าที'เพิ'มเติม นอกจากนี � คณะกรรมการ
ยงัเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการซึ'งได้จ่ายในปี ���A แก่กรรมการหนึ'งท่านที'มิได้เป็นผู้บริหาร



ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)                                                         หน้า 14 ของจํานวน 18 หน้า 
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ในรูปของคา่ตอบแทนรายเดือน ตั �งแตเ่ดือนมกราคม – เมษายน ���A เป็นจํานวนเงินรวมทั �งสิ �น �A*,*** บาท (เดือน
ละ ?*,*** บาท) 

 ที'ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติในวาระนี �ต้องได้รับความเห็นชอบจากที'ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ'งมาประชมุ กรรมการที'เป็นผู้ ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นผู้ มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

มต ิ:      อนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการที'มิได้ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จํากัด (มหาชน) และ/หรือ ดํารงตําแหน่งผู้ บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเงินรางวัล  
เบี �ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสั ไม่เกินท่านละ �**,*** บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไป
หรือจนกว่าจะมีการเปลี'ยนแปลง คณะกรรมการตามที'ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะกําหนดจํานวน
เงินที'แน่นอน และจํานวนเงินที'จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั �งนี � ไม่รวมถึงสิทธิที'กรรมการจะได้รับ
คา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อื'นเพิ'มเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบติัหน้าที'
เพิ'มเติมตามที'เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี � 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย  B�D,*�D,B�? �**.** 

• ไมเ่ห็นด้วย * *.** 

• งดออกเสียง * *.** 

• บตัรเสีย               *              *.** 

และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัตามที'เสนอ 

ภายหลงัจากที'ประชมุพิจารณาวาระที'เกี'ยวข้องกบักรรมการเสร็จสิ �นแล้ว บคุคลที'ได้รับการแตง่ตั �งให้เข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการทกุท่านของธนาคารจงึกลบัเข้าร่วมประชมุตอ่ไป 

วาระที# >   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั 7งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับปี ()); 

ประธานฯ เสนอให้ที'ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับ 
ปี ���A และขอให้ รศ.ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี �แจงรายละเอียดในวาระนี � 

รศ.ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ แจ้งต่อที'ประชุมว่า ข้อบงัคบัของธนาคารกําหนดให้ที'ประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของธนาคาร คณะกรรมการ



ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)                                                         หน้า 15 ของจํานวน 18 หน้า 
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ตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของธนาคาร สําหรับปี ���� ตามแนวปฏิบติัเรื'องการคดัเลือกผู้สอบบญัชี 
และนําเสนอตอ่คณะกรรมการเพื'อเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั �งผู้สอบบญัชี  

คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั �งผู้สอบ
บัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื'อบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด) เป็นผู้ สอบบัญชีของ
ธนาคาร สําหรับปี ���� โดยมีคา่ตอบแทนจํานวนไมเ่กิน ;,��*,000 บาท โดยมีรายชื'อดงัตอ่ไปนี �  

 -    นางสาวรัตนา จาละ                     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที' ;�;? และ/หรือ 
-    นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ>วาณิชย์        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที' ?D�� และ/หรือ 
-    นางสาวสมใจ คณุปสตุ                   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที' ??DD 

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ'งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ทั �งนี � ผู้ สอบบัญชีดงักล่าว
ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว   

 ประวติัของผู้สอบบญัชีทั �ง 3 ท่าน ปรากฏในหน้า BB-D* ของหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมที'ได้จดัส่งไป
ให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว  

สําหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคาร สําหรับปี ���� ที'เพิ'มขึ �นจากปีก่อน ��*,*** บาทหรือ 
คิดเป็นอตัราร้อยละ ;.; เป็นการปรับเพิ'มขึ �นตามอตัราเงินเฟ้อและปริมาณธุรกรรมที'เพิ'มขึ �น  

ที'ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติในวาระนี �ต้องได้รับความเห็นชอบจากที'ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึ'งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน   

มต ิ :           อนุมัตแิต่งตั �งผู้สอบบัญชีของบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั (เดิมชื'อบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 
จํากดั) เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารสําหรับปี $%%& โดยได้รับคา่ตอบแทนจํานวนไมเ่กิน *,&$,,,,, บาท 
โดยมีรายชื.อผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี � 

- นางสาวรัตนา จาละ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที' ;�;?  และ/ หรือ 
- นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ>วาณิชย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที' ?D��  และ/ หรือ 
- นางสาวสมใจ คณุปสตุ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที' ??DD 
โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ'งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีได้  
 
 
 
 



ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)                                                         หน้า 16 ของจํานวน 18 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี ���� 

 
                    ด้วยคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี � 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย  B�D,*�D,D;B �**.** 

• ไมเ่ห็นด้วย * *.** 

• งดออกเสียง * *.** 

• บตัรเสีย               *              *.** 

วาระที# $=   พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 อาํนาจกรรมการ 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ ;; อํานาจกรรมการ และเรียน
เชิญนางอรนชุ อภิศกัดิ>ศิริกลุ ประธานเจ้าหน้าที'บริหารกลุม่ทิสโก้อธิบายในรายละเอียดตอ่ที'ประชมุ 

นางอรนชุ อภิศกัดิ>ศิริกลุ กลา่ววา่การแก้ไขข้อบงัคบัดงักล่าวเป็นการแก้ไขเพื'อให้มีความชดัเจนมากขึ �น 
และสะท้อนถึงแนวทางปฏิบติัที'มีอยู่ในปัจจุบนั ร่างข้อบงัคบัที'แก้ไขตามที'ปรากฏในหน้า D� ของหนังสือบอกกล่าว
เชิญประชมุ  

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามแตอ่ย่างใด ที'ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ที'ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติในวาระนี �ต้องได้รับความเห็นชอบจากที'ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี'
ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ'งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มต ิ : อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ ;; อํานาจกรรมการตามที'เสนอ โดยแก้ไขเพิ'มเติมข้อความ
ดงัตอ่ไปนี � 

“ประธานคณะกรรมการบริหารคนเดียว หรือ กรรมการบริหารอื'นร่วมกนัสองคน มีอํานาจลงลายมือชื'อ
และประทบัตราสําคญัของบริษัทกระทําการใดๆ แทนบริษัทได้” 

ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี � 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย B�D,*�D,D;B �**.** 

• ไมเ่ห็นด้วย * *.** 

• งดออกเสียง * *.** 

• บตัรเสีย * *.** 

 



ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)                                                         หน้า 17 ของจํานวน 18 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี ���� 

 
วาระที# $$ พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ :4 ดวงตราของบริษัท 

 ประธานฯ กล่าวว่าเพื'อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงแบรนด์และภาพลกัษณ์องค์กรของบริษัทในกลุ่ม 
ทิสโก้ สญัลกัษณ์ใหม่ภายใต้แนวความคิด “โอกาสสร้างได้” ได้ถูกสร้างขึ �น เพื'อสื'อสารถึงภาพลกัษณ์และวิสยัทศัน์
ใหม่ขององค์กรที'มีความเชี'ยวชาญในการสร้างโอกาส โดยสญัลักษณ์ใหม่จะถูกนํามาแทนที'สัญลกัษณ์เดิมที'มีอยู่
ทั �งหมด เพื'อแสดงถงึความเป็นอนัหนึ'งอนัเดียวกนัของทกุบริษัทในกลุม่ทิสโก้  

ด้วยเหตนีุ � คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที'ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบับริษัท
เรื'องดวงตราของบริษัท ตวัอย่างดวงตราของบริษัทตามที'ปรากฏในหน้า D; ของหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุ 

ที'ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติในวาระนี �ต้องได้รับความเห็นชอบจากที'ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี'
ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ'งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มต ิ : อนุมัติการแก้ไขข้อบังคบับริษัทว่าด้วยเรื'องดวงตราของบริษัท โดยตราของบริษัทจะเป็นไปตามรูป
ดงัตอ่ไปนี � 

 

                         

 

 

 

 

ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี � 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย B�D,*�D,D?D �**.** 

• ไมเ่ห็นด้วย * *.** 

• งดออกเสียง * *.** 

• บตัรเสีย * *.** 

 

 

 

 

 

 

 



ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)                                                         หน้า 18 ของจํานวน 18 หน้า 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี ���� 

 
วาระที# $(      เรื#องอื#นๆ (ถ้ามี) 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเรื'องอื'นใดให้ที'ประชมุพิจารณาอีก  

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที'มาประชมุ และกลา่วปิดประชมุเวลา �*.�* น.   
  
 

                                                                               
                                                                               (นายปลิว มงักรกนก) 
      ประธานที'ประชมุและประธานคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 

 


