รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้องประชุม ชัน้ 12 สำนักงำนใหญ่ ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) เลขที่ 48/2 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์
ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร ในวันศุกร์ท่ี 26 มิถุนำยน 2563 เริม่ ประชุมเวลำ 10.00 น.
นำยปลิว มังกรกนก ประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ ทำหน้ ำที่เป็ นประธำนของที่ประชุม (“ประธำน”) และ
แจ้งให้ทป่ี ระชุมทรำบว่ำมีกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรกลุ่มทิสโก้ ผูบ้ ริหำรระดับสูงของธนำคำร และผูส้ อบบัญชีของธนำคำร
เข้ำร่วมประชุม โดยได้แนะนำเป็ นรำยบุคคลดังนี้
กรรมกำรธนำคำรทีเ่ ข้ำร่วมประชุม 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.0000 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด 10 คน คือ
1. นำยปลิว มังกรกนก
ประธำนคณะกรรมกำรธนำคำร และกรรมกำรอิสระ
2. นำยสุทศั น์ เรืองมำนะมงคล
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรกลุ่มทิสโก้
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
และกรรมกำรทีม่ สี ่วนร่วมบริหำรงำน
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
4. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
ประธำนคณะกรรมกำรกำกับควำมเสีย่ ง
และกรรมกำรทีไ่ ม่มสี ่วนร่วมบริหำรงำน
5. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
กรรมกำรกำกับควำมเสีย่ ง และกรรมกำรอิสระ
6. ดร. กุลภัทรำ สิโรดม
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
7. นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ
กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรทีม่ สี ว่ นร่วมบริหำรงำน
8. นำยศักดิ ์ชัย พีชะพัฒน์
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ กรรมกำรกำกับควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรทีม่ สี ว่ นร่วมบริหำรงำน
กรรมกำรทีล่ ำประชุม
1. นำยสถิตย์ อ๋องมณี
2. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิรด์ ซุน)

กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรทีม่ สี ว่ นร่วมบริหำรงำน

ผูบ้ ริหำรระดับสูงของธนำคำรซึง่ ได้รบั มอบหมำยจำกบริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ให้บริหำรจัดกำร
ธนำคำร เข้ำร่วมประชุม 6 คน คือ
1. นำยพิธำดำ วัชรศิรธิ รรม
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำยบรรษัทธนกิจ
2. นำยชลิต ศิลป์ ศรีกุล
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำยสินเชื่อรำยย่อย
3. นำยเมธำ ปิ งสุทธิวงศ์
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำยธุรกิจธนบดีและบริกำรธนำคำร
4. นำยรุง่ โรจน์ จรัสวิจติ รกุล
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
บริหำรกำรขำยและกำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 1
5. นำยเดชพินนั ท์ สุทศั นทรวง
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ – ปฏิบตั กิ ำรสินเชื่อรำยย่อย
6. นำยพิชำ รัตนธรรม
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ – ธุรกิจธนบดี
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรจำกบริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ทีเ่ ข้ำร่วมประชุม 3 คน คือ
1. ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
และกรรมกำรอิสระ

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)

2. นำยชำตรี จันทรงำม
3. นำยไพรัช ศรีวไิ ลฤทธิ ์

หน้ำ 2 จำกจำนวน 10 หน้ำ

ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่อำวุโส
สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสีย่ ง
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำนักกำกับดูแลกิจกำร
และเลขำนุกำรบริษทั

ผูส้ อบบัญชีจำกบริษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด ทีเ่ ข้ำร่วมประชุม คือ
1. นำงสำวสมใจ คุณปสุต
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 4499
2. นำงสำวนภัสวรรณ พรเลิศ
ผูจ้ ดั กำร
ประธำนกล่ำวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ที่เข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญประจำปี 2563 ของธนำคำร และได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทรำบว่ำ
เนื่องจำกกำรจัดประชุมยังอยู่ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ธนำคำรจึงต้องกำหนดมำตรกำร
และแนวปฏิบตั สิ ำหรับผูเ้ ข้ำร่วมประชุม เพื่อป้ องกันและลดโอกำสเสีย่ ง เช่น กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม ซึ่งอำจทำให้เกิดควำมล่ำช้ำ
และทำให้ผถู้ อื หุน้ ไม่ได้รบั ควำมสะดวก ประธำนได้กล่ำวขออภัย และขอบคุณในควำมเข้ำใจและควำมร่วมมืออย่ำงดียงิ่ ประธำนได้
แจ้งที่ประชุมว่ำเพื่อสุขอนำมัยของผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมกำรจะดำเนินกำรประชุมให้สนั ้ กระชับ รวมทัง้ งดใช้ไมโครโฟนสำหรับกำร
สอบถำมในห้องประชุม สำหรับ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถำม ขอให้เขียนคำถำมลงในกระดำษที่จดั เตรียมไว้ส่งให้แก่เจ้ำหน้ ำที่
แทน
ธนำคำรได้มอบหมำยให้ บริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด เป็ นผูท้ ำหน้ำที่ดูแลให้กำรประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปอย่ำงโปร่งใส
ถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับของธนำคำร โดยบริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ได้จดั เจ้ำหน้ำที่เข้ำสังเกตกำรณ์กำรลงทะเบียน
เข้ำประชุมและกำรนับคะแนนเสียงตลอดกำรประชุม
ธนำคำรได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมวำระกำรประชุมและเอกสำร
ประกอบไปยังผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมโดยชอบตำมข้อบังคับของธนำคำรและตำมกฎหมำย เพื่อเปิ ดโอกำสให้ท่ำนผูถ้ อื หุน้
มีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอ
จำกนัน้ ประธำนได้ขอให้ นำยไพรัช ศรีวไิ ลฤทธิ ์ เลขำนุ กำรบริษทั แจ้งให้ท่ปี ระชุมรับทรำบถึงระเบียบกำรออกเสียง
ลงคะแนนตำมข้อบังคับของธนำคำร
เลขำนุ กำรบริษทั ชี้แจงระเบียบกำรออกเสี ยงลงคะแนนตำมข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 20 ซึ่งกำหนดว่ำ ผู้ถือหุ้น
ที่มำประชุมด้วยตนเองหรือมีผแู้ ทนรับมอบฉันทะให้มำเข้ำประชุมมีสทิ ธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้นวำระกำรพิจำรณำ
แต่งตัง้ กรรมกำร ซึง่ ใช้วธิ กี ำรลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
สำหรับผูถ้ อื หุน้ ที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ธนำคำรได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวำระให้แก่ผถู้ อื หุน้
ก่อนเข้ำร่วมประชุม ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ที่ยงั ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็ นกำรล่วงหน้ำและประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
หรือแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็ นบำงส่วน (กรณีเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศทีแ่ ต่งตัง้ คัสโตเดียนในประเทศไทย) สำมำรถลงคะแนน
ในบัตรลงคะแนนและมอบให้แก่เจ้ำหน้ ำที่เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ส่วนผู้ถอื หุน้ ที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่นื
เข้ำร่วมประชุมและระบุกำรออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของผูถ้ อื หุ้นนัน้ ธนำคำรได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อกำรลงมติแต่ละวำระไว้แล้วตำมควำมประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งกำรประมวลผลกำรนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวำระ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจำกจำนวนเสียงเห็นด้วยของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ออกจำกกำรประชุมก่อนกำรประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ลงทะเบียน พร้อมส่งบัตรลงคะแนน
คืนให้แก่เจ้ำหน้ำทีธ่ นำคำรบริเวณประตูทำงเข้ำห้องประชุม
เพื่อให้กำรประชุมเป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อยและรำบรื่น ผูถ้ อื หุน้ ที่มขี อ้ ซักถำมหรือข้อเสนอแนะ ขอให้เขียนคำถำมลง
ในกระดำษทีธ่ นำคำรได้จดั เตรียมไว้ส่งให้แก่เจ้ำหน้ำที่แทนกำรใช้ไมโครโฟน คำถำมที่ผถู้ อื หุน้ ได้ส่งล่วงหน้ำเพื่อขอให้พจิ ำรณำตอบ
ในที่ประชุมจะได้รบั กำรชี้แจงเมื่อถึง ระเบียบวำระที่เกี่ยวข้อง ส่วนคำถำมอื่นๆ นอกเหนื อจำกระเบียบวำระที่กำหนดจะได้รบั
กำรชีแ้ จงในระเบียบวำระที่ 8 ซึง่ เป็ นวำระปรึกษำกิจกำรอื่นๆ
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ประธำนแจ้งให้ท่ปี ระชุมทรำบว่ำ ในกำรประชุมครัง้ นี้มผี ู้ถือหุ้น ที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 26 รำย ถือหุ้น
รวมกันทัง้ สิ้น 921,452,772 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.9875 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยแล้วทัง้ หมดของธนำคำร ครบเป็ นองค์ประชุม
ตำมข้อบังคับของธนำคำร
ประธำนจึงกล่ำวเปิ ดกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563
หลังจำกที่ประธำน ได้กล่ำวเปิ ดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่ำงกำรประชุมได้มผี ู้ถอื หุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
เพิม่ เติมอีก 4 รำย รวมเป็ นผู้ถอื หุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 รำย ถือหุ้นรวมกันทัง้ สิ้น 921,453,013 หุ้น คิดเป็ น
ร้อยละ 99.9876 ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ ำยแล้วทัง้ หมด
จำกนัน้ ประธำนเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุมตำมลำดับ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562

ประธำนเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม สำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22
เมษำยน 2562 โดยสำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวได้จดั ส่งไปยังผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2562
ประธำนได้กล่ำวเชิญผูถ้ อื หุน้ ที่มขี อ้ สงสัยประสงค์ซกั ถำมหรือให้ขอ้ เสนอแนะ ปรำกฏว่ำในวำระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ทักท้วง
ซักถำม หรือขอให้แก้ไขรำยงำนกำรประชุมเป็ นอย่ำงอื่น จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจำรณำลงมติรบั รองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้
ประจำปี 2562
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
921,452,772 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จำนวน
0 เสียง
ไม่มบี ตั รเสีย
ระเบียบวาระที่ 2

พิ จ ารณาให้ ส ัต ยาบัน การด าเนิ นงานของคณะกรรมการที่ ไ ด้ ก ระท าในปี 2562 ดัง ปรากฏ
ในรายงานประจาปี

ประธำนเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำให้สตั ยำบันกำรดำเนิ นงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำในปี 2562 ดังปรำกฏ
ในรำยงำนประจำปี
ประธำนกล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ ธนำคำรจะนำเสนอวีดทิ ศั น์ สรุปผลกำรดำเนิ นงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำในปี
2562 และเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจำรณำให้สตั ยำบันกำรดำเนินงำนดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดปรำกฏใน “รำยงำนจำกคณะกรรมกำร”
หน้ำ 1-2 ของรำยงำนประจำปี และเอกสำรแนบ 3 หน้ำ 15-16 ของหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุม ซึง่ ได้จดั ส่งไปยังผูถ้ อื หุน้ แล้ว
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจำรณำให้สตั ยำบันกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระทำ
ในปี 2562 ดังปรำกฏในรำยงำนประจำปี
ประธำนได้กล่ำวเชิญผูถ้ อื หุน้ ที่มขี อ้ สงสัยประสงค์ซกั ถำมหรือให้ขอ้ เสนอแนะ ปรำกฏว่ำในวำระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ทักท้วง
หรือซักถำมแต่ประกำรใด ประธำนจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจำรณำลงมติให้สตั ยำบันกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระทำในปี
2562 ดังปรำกฏในรำยงำนประจำปี
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มมี ติให้ สตั ยาบันกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระทำในปี 2562 ดังปรำกฏในรำยงำน
ประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
921,452,772 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จำนวน
0 เสียง
ไม่มบี ตั รเสีย

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)

ระเบียบวาระที่ 3

หน้ำ 4 จำกจำนวน 10 หน้ำ

พิ จารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคาร สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธำนเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจำรณำรับรองงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของธนำคำร สำหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ทีแ่ สดงไว้ในรำยงำนประจำปี 2562 ได้ผำ่ นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตแล้ว โดยรำยงำนประจำปี ดงั กล่ำวได้ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว และ
ขอให้นำยสุทศั น์ เรืองมำนะมงคล ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรกลุ่มทิสโก้ นำเสนอต่อทีป่ ระชุม
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้สรุปรำยละเอียดของงบกำรเงินต่อที่ประชุม และขอให้นำยชำตรี จันทรงำม ผูช้ ่วย
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่อำวุโส สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสีย่ ง บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ชี้แจง
รำยละเอียดและกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
ผูช้ ่วยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่อำวุโส สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด
(มหำชน) ได้ชแ้ี จงรำยละเอียดและกำรวิเครำะห์งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จต่อที่ประชุม โดยสรุปสำระสำคัญ
ได้ดงั นี้
(หน่วย:พันบาท)

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของเจ้ำของรวม
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็ นของธนำคำร)
กำไรต่อหุน้ (บำท)

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
285,288,301
253,985,294
31,303,007
5,203,776
5.65

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจำรณำรับรองงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ของธนำคำร สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ได้กล่ำวเชิญผู้ถอื หุ้นที่มขี อ้ สงสัยประสงค์ซกั ถำมหรือให้ขอ้ เสนอแนะ ปรำกฏว่ำ
ในวำระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ทักท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมลงมติรบั รองงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จของธนำคำร สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของธนำคำร สำหรับปี ส้ินสุดวันที่
31 ธันวำคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
921,452,772 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จำนวน
0 เสียง
ไม่มบี ตั รเสีย
ระเบียบวาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรจากผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2562 และการงดจ่ายปั นผล และ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธำนเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจำรณำอนุ มตั ิกำรจัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2562 และกำรงดจ่ำยปั นผล
และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล โดยขอให้นำยสุทศั น์ เรืองมำนะมงคล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ นำเสนอต่อ
ทีป่ ระชุม
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ในปี 2562 ธนำคำรมีกำไรสุทธิจำนวน 5,203,776,200 บำท
เพิม่ ขึน้ 294,013,117 บำท จำกปี 2561
ตำมมำตรำ 115 แห่งพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 หลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย กำรจ่ำยเงิน
ปั นผลจะต้องจ่ำยจำกกำไรที่เป็ นเงินสดจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นอกจำกนี้ มำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษทั มหำชน

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)

หน้ำ 5 จำกจำนวน 10 หน้ำ

จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 40 ธนำคำรต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2562 ธนำคำรไม่จดั สรรเป็ นเงินสำรองตำมกฎหมำย เนื่องจำกธนำคำรมีสำรองครบถ้วนตำมที่กฎหมำย
กำหนดแล้ว
ทัง้ นี้ ธนำคำรมีกำไรจำกผลกำรดำเนินงำน กำรจ่ำยปั นผลระหว่ำงกำล และกำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ตำมงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรปี 2562 ตำมรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)

กำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
กำไรสุทธิของธนำคำรสำหรับปี 2562
ปรับรำยกำรทีไ่ ม่ใช่เงินสด
กาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็ นเงินปันผลสาหรับปี 2562
เงินปั นผลจ่ำยระหว่ำงกำลจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2562
เงินปั นผลจ่ำยระหว่ำงกำลเพิม่ เติมจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2562
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรหลังการจ่ายปันผล

17,277,457,917
5,203,776,200
(124,851,326)
22,356,382,791
(4,100,976,229)
(976,861,754)
17,278,544,808

ในปี 2562 คณะกรรมกำรได้มมี ติจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ผถู้ อื หุน้ สำมัญและผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิ จำนวน 2 ครัง้
รวมเป็ นอัตรำหุ้นละ 5.51 บำท คิดเป็ นจ ำนวนเงินทัง้ สิ้น 5,077,837,983 บำท หรือ คิดเป็ นอัตรำร้อ ยละ 97.5 ของก ำไรจำก
ผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2562 เทียบกับอัตรำร้อยละ 73.2 ในปี 2561 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรได้ม ีมติจ่ำยเงินปั นผล
ระหว่ำงกำลจำกกำไรสุทธิทค่ี ำดว่ำจะมีจำกผลกำรดำเนินงำนของปี 2562 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ สำมัญและผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิ ในอัตรำหุน้ ละ
4.45 บำท คิดเป็ นจำนวนเงินรวม 4,100,976,229 บำท ซึง่ จ่ำยเมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2563
2. ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2563 คณะกรรมกำรได้มมี ติจ่ำยเงินปั นผล
ระหว่ำงกำลจำกผลกำรดำเนินงำนของปี 2562 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ สำมัญและผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิ ในอัตรำหุน้ ละ 1.06บำท คิดเป็ นจำนวนเงิน
รวม 976,861,754 บำท ซึ่งจ่ำยเมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2563 โดยกำรพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลดังกล่ำว เป็ นไปเพื่อ
มิให้สิท ธิในกำรรับเงินปั นผลของผู้ถือ หุ้นต้อ งได้ร บั ผลกระทบจำกกำรเลื่อ นก ำหนดวันประชุ ม สำมัญ ผู้ถือ หุ้น สืบเนื่ อ งจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัส COVID-19
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถอื หุ้นพิจำรณำอนุ มตั ิกำรจัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี
2562 และกำรงดจ่ำยปั นผล ดังต่อไปนี้
- ไม่จดั สรรเป็ นเงินสำรองตำมกฎหมำย เนื่องจำกธนำคำรมีสำรองครบถ้วนตำมทีก่ ฎหมำยกำหนดแล้ว
- งดจ่ำยปั นผลจำกผลกำรด ำเนิ นงำนส ำหรับปี 2562 เพิ่ม เติม เนื่ อ งจำกคณะกรรมกำรได้ม ีม ติจ่ำยเงินปั นผล
ระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 2 ครัง้ รวมเป็ นอัตรำหุ้นละ 5.51 บำท คิดเป็ นจำนวนเงินรวม
5,078 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 97.5 ของกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2562
- จัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2562 ส่วนที่เหลือจำกกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลเป็ นกำไรสะสม
ทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร
และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2562
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ได้กล่ำวเชิญผู้ถอื หุ้นที่มขี อ้ สงสัยประสงค์ซกั ถำมหรือให้ขอ้ เสนอแนะ ปรำกฏว่ำ
ในวำระนี้ ไม่มผี ู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำลงมติอนุ มตั ิกำรจัดสรรกำไรจำกผลกำร
ดำเนินงำนสำหรับปี 2562 และกำรงดจ่ำยปั นผล
ที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ิ กำรจัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2562 และกำรงดจ่ำยปั นผลตำมที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มบี ตั รเสีย
ระเบียบวาระที่ 5

จำนวน
จำนวน
จำนวน

หน้ำ 6 จำกจำนวน 10 หน้ำ

921,452,772
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000

พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2563

ประธำนเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจำรณำอนุ มตั กิ ำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำรกำหนดค่ำตอบแทนสำหรับปี 2563 และขอให้
รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ชีแ้ จงรำยละเอียดในวำระนี้
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.
2535 และข้อ 41 ของข้อบังคับของธนำคำร ซึ่งกำหนดให้ท่ปี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ พิจำรณำแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำหนดจำนวนเงิน
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนำคำรทุกปี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีธนำคำรสำหรับปี 2563
ตำมแนวปฏิบตั เิ รื่องกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชี และคณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถอื หุ้นพิจำรณำแต่งตัง้ นำงสำวรัตนำ จำละ
และ/หรือ นำงสำวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นำงยุพดี สัจจะวรรณกุล และ/หรือ นำงสำววรรณวิไล เพชรสร้ำง สังกัดบริษทั สำนักงำน
อีวำย จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของธนำคำรสำหรับปี 2563 เนื่ องจำกพิจำรณำว่ำผู้สอบบัญชีดงั กล่ำว มีคุณสมบัติตำมที่ธนำคำร
แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลกำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นที่น่ำพอใจ
ซึ่งผู้สอบบัญชีดงั กล่ำวได้รบั ควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว โดยกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนำคำร
สำหรับปี 2563 จำนวนไม่เกิน 5,800,000 บำท
ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนำคำรโดยบริษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด สำหรับปี 2563 จำนวน 5,800,000 บำท
เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนร้อยละ 5.1 กำรปรับเพิม่ ของค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชีเป็ นไปตำมกำรดำเนินธุรกิจและอัตรำเงินเฟ้ อ
คณะกรรมกำรเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้เสนอผู้ถอื หุน้ แต่งตัง้ นำงสำวรัตนำ จำละ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญำตเลขที่ 3734 และ/หรือ นำงสำวสมใจ คุ ณปสุต ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขที่ 4499 และ/หรือ นำงยุพดี สัจจะวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขที่ 4819 และ/หรือ นำงสำววรรณวิไล เพชรสร้ำง ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขที่ 5315 สังกัดบริษทั
สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของธนำคำรสำหรับปี 2563 โดยผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งสำมำรถลงนำมในรำยงำนของ
ผูส้ อบบัญชีได้ ทัง้ นี้ ผู้สอบบัญชีดงั กล่ำวได้รบั ควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว และกำหนดค่ำตอบแทนสำหรับ
ผูส้ อบบัญชีสำหรับปี 2563 จำนวนไม่เกิน 5,800,000 บำท
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่ มขี ้อสงสัยประสงค์ซกั ถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ
ในวำระนี้ไม่มผี ู้ถอื หุ้นทักท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด ประธำนจึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจำรณำลงมติอนุ มตั กิ ำรแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี
และกำรกำหนดค่ำตอบแทนสำหรับปี 2563
ที่ประชุ มผู้ถือ หุ้นได้ม ีม ติ อ นุ ม ตั ิ กำรแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2563 ตำมที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน 921,452,772 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จำนวน
0 เสียง
ไม่มบี ตั รเสีย
ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิ จานวนกรรมการและการแต่งตัง้ กรรมการ

ประธำนเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจำรณำอนุมตั จิ ำนวนกรรมกำรและกำรแต่งตัง้ กรรมกำร
ประธำนแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่ำ เนื่องจำกในวำระที่ 6 และ 7 เป็ นกำรพิจำรณำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรธนำคำร ดังนัน้
เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรจึงสมัครใจออกจำก
ที่ประชุมในระหว่ำงกำรพิจำรณำวำระดังกล่ำว ประธำนจึงขอเรียนเชิญ ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร ประธำนคณะกรรมกำร

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)

หน้ำ 7 จำกจำนวน 10 หน้ำ

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) เป็ นผูด้ ำเนินกำรประชุมในวำระที่ 6 และ 7
และขอให้เลขำนุกำรบริษทั ชีแ้ จงรำยละเอียดในวำระที่ 6 ต่อทีป่ ระชุม
เลขำนุ กำรบริษทั ชี้แจงรำยละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมดังนี้ ตำมข้อบังคับของธนำคำรที่กำหนดให้ในกำรประชุม
ผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ทุ กครัง้ ให้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรทัง้ ชุดพร้อมกันในครำวเดียว ส่งผลให้คณะกรรมกำรทัง้ คณะครบวำระ
กำรดำรงตำแหน่ งพร้อมกันในวันนี้ ในวำระนี้แบ่งกำรพิจำรณำเป็ น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็ นกำรพิจำรณำอนุ มตั จิ ำนวนกรรมกำร
และส่วนที่ 2 เป็ นกำรพิจำรณำอนุมตั กิ ำรแต่งตัง้ กรรมกำร
ในกำรพิจำรณำอนุ มตั จิ ำนวนกรรมกำร ข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 22 กำหนดให้ผถู้ อื หุ้นโดยมติของที่ประชุมผูถ้ อื หุ้น
กำหนดจำนวนผูท้ ่จี ะดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของธนำคำรเป็ นครัง้ ครำวโดยให้มจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ที่อยู่ในรำชอำณำจักร รวมทัง้ มีสดั ส่วนของกรรมกำรที่มสี ญ
ั ชำติไทยตำมที่กฎหมำยกำหนด
ซึง่ ต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด
ในกำรนี้คณะกรรมกำรตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของ บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จำกัด (มหำชน) ได้พจิ ำรณำจำนวนกรรมกำรที่เหมำะสมในกำรกำกับดูแลกิจกำรธนำคำร คุณสมบัตแิ ละคุณประโยชน์ ของบุคคล
ที่ได้รบั กำรเสนอชื่อให้เข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรที่มตี ่อ ธนำคำร โดยคำนึ งถึงควำมจำเป็ นขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมกำร
ธนำคำรมีขนำดและองค์คณะทีเ่ หมำะสม จึงเสนอผูถ้ อื หุน้ พิจำรณำกำหนดจำนวนกรรมกำรที่ 10 รำย โดยแจ้งว่ำผูถ้ อื หุน้ ที่มำประชุม
ด้วยตนเองหรือมีผแู้ ทนรับมอบฉันทะให้มำร่วมประชุมมีสทิ ธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ผูด้ ำเนินกำร
ประชุม ได้กล่ำวเชิญผูถ้ อื หุน้ ที่มขี อ้ สงสัยประสงค์ซกั ถำมหรือให้ขอ้ เสนอแนะ ปรำกฏว่ำในวำระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ทักท้วงหรือซักถำม
แต่ประกำรใด จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจำรณำลงมติอนุมตั จิ ำนวนกรรมกำรที่ 10 รำย
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ม ีมติ อนุมตั ิ จำนวนกรรมกำรที่ 10 รำย ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน 921,452,772 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จำนวน
0 เสียง
ไม่มบี ตั รเสีย
จำกนัน้ เลขำนุกำรบริษทั ชีแ้ จงว่ำในส่วนของกำรแต่งตัง้ กรรมกำร ข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 23 และข้อ 24 กำหนดให้
นำหลักเกณฑ์และวิธลี งคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มำใช้ในกำรแต่งตัง้ กรรมกำร ซึ่งเป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติ
บริษทั มหำชนจำกัด มำตรำ 70 และมำตรำ 71 วรรค 1 เพื่อช่วยให้ผถู้ อื หุน้ รำยย่อยมีโอกำสในกำรแต่งตัง้ ตัวแทนเข้ำรับตำแหน่ ง
กรรมกำรมำกยิง่ ขึน้
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของ บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) จะคัดเลือกและ
กลั ่นกรองบุคคลที่มคี ุณสมบัตเิ หมำะสม โดยพิจำรณำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประวัติ และประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ เป็ นผูม้ คี วำม
เข้ำใจเพียงพอในด้ำนกำรเงินและกำรธนำคำร เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสำรสนเทศ กฎหมำย และอื่นๆ โดยคำนึงถึงควำมต้องกำรและ
ประโยชน์สงู สุดขององค์กร ตลอดจนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กฎหมำย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมกำรมีขนำดและ
องค์คณะที่เหมำะสมที่สุด ทัง้ นี้ บุคคลที่ได้รบั คัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอิสระ จะต้องมีคุณสมบัตติ ำมประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมทัง้ คุณสมบัตติ ำมนโยบำยและแนวปฏิบตั ใิ นกำรกำกับดูแลกิจกำรของทิสโก้
ภำยหลังจำกกำรพิจำรณำคุณสมบัติท่ีเหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรธนำคำรของบุคคลที่ได้รบั
กำรคัดเลือกตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษทั แม่แล้ว คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอให้
ผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำและอนุ มตั ิแต่งตัง้ บุคคลดังต่อไปนี้เป็ นกรรมกำร ทัง้ นี้ ประวัติของบุคคลผู้ได้รบั กำรเสนอชื่อ ปรำกฏในหนังสือ
บอกกล่ำวเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งไปให้ท่ำนผูถ้ อื หุน้ แล้ว

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)

รายนาม
1. นำยปลิว มังกรกนก
2. นำยสุทศั น์ เรืองมำนะมงคล
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
4. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
5. นำยสถิตย์ อ๋องมณี
6. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
7. ดร. กุลภัทรำ สิโรดม
8. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิรด์ ซุน)
9. นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ
10. นำยศักดิ ์ชัย พีชะพัฒน์

หน้ำ 8 จำกจำนวน 10 หน้ำ

ตาแหน่ งที่เสนอ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรทีม่ สี ่วนร่วมบริหำรงำน
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรทีไ่ ม่มสี ่วนร่วมบริหำรงำน
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรทีม่ สี ่วนร่วมบริหำรงำน
กรรมกำรทีม่ สี ่วนร่วมบริหำรงำน
กรรมกำรทีม่ สี ่วนร่วมบริหำรงำน

ทัง้ นี้ บุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชื่อดังกล่ำว ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว
คณะกรรมกำรเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษทั แม่ ให้เสนอให้ผถู้ ือ
หุ้นพิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรตำมที่เสนอ เนื่ องจำกเห็นว่ำกรรมกำรทัง้ 10 รำย เป็ นผู้ม ีคุณสมบัติครบถ้วน เหมำะสมกับกำร
ประกอบธุรกิจของธนำคำร และไม่ม ีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมกำร อีกทัง้ กรรมกำร
ปั จจุบนั ได้ปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนำคำร
มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
นอกจำกนี้ นำยปลิว มังกรกนก, รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์, นำยสถิตย์ อ๋องมณี, ดร. จรัสพงศ์
โชติกวณิ ชย์ และดร. กุ ลภัท รำ สิโรดม เป็ นผู้ม ีคุณสมบัติตำมนิ ยำมกรรมกำรอิสระตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้
คุณสมบัตติ ำมนโยบำยและแนวปฏิบตั ิในกำรกำกับดูแลกิจกำรของทิสโก้ และสำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็ นอิสระและเป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษทั แม่ ผู้ดำเนิ นกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้น
ที่มขี ้อสงสัยประสงค์ซกั ถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ ในวำระนี้ ไม่มผี ู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้
ทีป่ ระชุมพิจำรณำลงมติแต่งตัง้ กรรมกำร
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ิ แต่งตัง้ บุคคลดังรำยชื่อต่อไปนี้เข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร ด้วยวิธลี งคะแนนเสียงแบบ
สะสม (Cumulative Voting) ตำมข้อบังคับของธนำคำร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
1. นำยปลิว มังกรกนก
921,452,773 เสียง
0 เสียง
2. นำยสุทศั น์ เรืองมำนะมงคล
921,452,773 เสียง
0 เสียง
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
921,452,773 เสียง
0 เสียง
4. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
921,452,773 เสียง
0 เสียง
5. นำยสถิตย์ อ๋องมณี
921,452,773 เสียง
0 เสียง
6. นำยจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
921,452,773 เสียง
0 เสียง
7. รองศำสตรำจำรย์ ดร. กุลภัทรำ สิโรดม
921,452,773 เสียง
0 เสียง
8. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิรด์ ซุน)
921,452,773 เสียง
0 เสียง
9. นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ
921,452,773 เสียง
0 เสียง
10. นำยศักดิ ์ชัย พีชะพัฒน์
921,452,773 เสียง
0 เสียง
รวม 9,214,527,730 เสียง
0 เสียง
งดออกเสียง
- ไม่มี บัตรเสีย
- ไม่มี -

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)

ระเบียบวาระที่ 7

หน้ำ 9 จำกจำนวน 10 หน้ำ

พิจารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ

ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จำกัด (มหำชน) เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจำรณำอนุ มตั กิ ำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและรับทรำบค่ำตอบแทนกรรมกำรในปั จจุบนั และ
ขอให้เลขำนุกำรบริษทั ชีแ้ จงรำยละเอียดต่อทีป่ ระชุม
เลขำนุ กำรบริษทั ชี้แจงรำยละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมดังนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ของ
บริษทั แม่จะเป็ นผู้ทบทวนค่ำตอบแทนกรรมกำรและพิจำรณำอัตรำค่ำตอบแทนที่เหมำะสมเป็ นประจำทุ กปี สำหรับกรรมกำร
ทีไ่ ม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษทั แม่ และ/หรือดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหำรในกลุ่มทิสโก้
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษทั แม่ และ
เห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจำรณำอนุมตั อิ ตั รำค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยในรูปของค่ำตอบแทนรำยเดือนและ
เบีย้ ประชุม สำหรับปี 2563 ในอัตรำเดิม เนื่องจำกอัตรำเงินเฟ้ อต่ำ ปรำกฏรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)

พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบนั
ค่าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
รายเดือน
คณะกรรมการ
ประธำน
240,000
กรรมกำร
50,000
ทีป่ รึกษำ
40,000
คณะกรรมการบริหาร
ประธำน
กรรมกำร
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
ประธำน
กรรมกำร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธำน
กรรมกำร
-

เสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2563
ค่าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
รายเดือน

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(ร้อยละ)

60,000
50,000
-

240,000
50,000
40,000

60,000
50,000
-

-

60,000
50,000

-

60,000
50,000

-

60,000
50,000

-

60,000
50,000

-

60,000
50,000

-

60,000
50,000

-

ทัง้ นี้ จะไม่มกี ำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมให้แก่กรรมกำรและสมำชิกของคณะกรรมกำรชุดย่อยที่เป็ นพนักงำนหรือผูท้ ่ปี ฏิบตั ิ
หน้ำทีเ่ ต็มเวลำของบริษทั ในกลุ่มทิสโก้
นอกจำกนี้ ยังมีคำ่ ตอบแทนทีม่ ใิ ช่ตวั เงิน ได้แก่
1. ประกันชีวติ และประกันอุบตั เิ หตุกลุ่ม หรือประกันสุขภำพเฉพำะกรรมกำรสัญชำติไทยทีม่ อี ำยุ 60 ปี ขน้ึ ไป
2. กำรประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำทีข่ องธนำคำร
คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจำรณำอนุ มตั อิ ตั รำค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย ในรูปของ
ค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบี้ยประชุม ในอัตรำเดิม รวมถึงประกันชีวิตและประกันอุบ ัติเหตุ กลุ่ ม หรือ ประกันสุขภำพเฉพำะ
กรรมกำรสัญชำติไทยทีม่ อี ำยุ 60 ปี ขน้ึ ไป ตลอดจนกำรประกันภัยควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของธนำคำร โดยให้
มีผลจนกว่ำจะมีกำรเปลีย่ นแปลง
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษทั แม่ ผู้ดำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มี
ข้อสงสัยประสงค์ซกั ถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ ในวำระนี้ ไม่ม ีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้
ที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุ มตั คิ ่ำตอบแทนกรรมกำรและรับทรำบค่ำตอบแทนกรรมกำรในปั จจุบนั ทัง้ นี้ กรรมกำรที่เป็ นผู้ถอื หุ้น
ถือเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียจึงไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)

หน้ำ 10 จำกจำนวน 10 หน้ำ

ที่ประชุ ม ผู้ถือ หุ้นได้ม ีม ติ อนุ ม ตั ิ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้ อ ยกว่ำสองในสำมของ
จำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมำประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน 921,452,773 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จำนวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
ไม่มบี ตั รเสีย
เมื่อทีป่ ระชุมพิจำรณำวำระทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมกำรเสร็จสิน้ แล้ว บุคคลทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ให้เข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
ทุกท่ำนจึงกลับเข้ำร่วมประชุมในวำระต่อไป
คณะกรรมกำรกลับเข้ำทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมกล่ำวขอบคุณทีแ่ ต่งตัง้ ให้เข้ำดำรงตำแหน่ งอีกวำระหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 8

ปรึกษากิ จการอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธำนกล่ำวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำมเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรดำเนิ นกิจกำรของ ธนำคำร
ปรำกฏว่ำ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ทักท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด
เมื่อ ไม่ม ีผู้ถือ หุ้นเสนอเรื่อ งอื่นใดให้ท่ีประชุ ม พิจำรณำแล้ว ประธำนได้ก ล่ ำวขอบคุณผู้ถือ หุ้นทุ กท่ ำ นที่สละเวลำ
มำประชุม และกล่ำวปิ ดประชุมเวลำ 11.30 น.

- ปลิว มังกรกนก -ก (นำยปลิว มังกรกนก)
ประธำนทีป่ ระชุมและ
ประธำนคณะกรรมกำร

- ไพรัช ศรี- ไพรัช ศรีวไิ ลฤทธิ์ -วิไลฤทธิ์
(นำยไพรัช ศรีวไิ ลฤทธิ ์)
เลขำนุกำรบริษทั

