
 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 

ประชุม ณ ห้องประชุม ชัน้ 12 ส ำนักงำนใหญ่ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) เลขที่  48/2 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร ์  
ถนนสำทรเหนือ แขวงสลีม เขตบำงรกั กรงุเทพมหำนคร ในวนัศุกรท์ี ่26 มถิุนำยน 2563 เริม่ประชุมเวลำ 10.00 น. 

นำยปลิว มงักรกนก ประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ ท ำหน้ำที่เป็นประธำนของที่ประชุม (“ประธำน”) และ
แจง้ใหท้ีป่ระชุมทรำบวำ่มกีรรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกลุ่มทสิโก ้ผูบ้รหิำรระดบัสูงของธนำคำร และผูส้อบบญัชขีองธนำคำร
เขำ้รว่มประชุม โดยไดแ้นะน ำเป็นรำยบุคคลดงัน้ี 

กรรมกำรธนำคำรทีเ่ขำ้ร่วมประชุม 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80.0000 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 10 คน คอื 
1. นำยปลวิ มงักรกนก ประธำนคณะกรรมกำรธนำคำร และกรรมกำรอสิระ 
2. นำยสทุศัน์ เรอืงมำนะมงคล ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกลุ่มทสิโก้ 

ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
และกรรมกำรทีม่สี่วนร่วมบรหิำรงำน 

3. รองศำสตรำจำรย ์ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ  
4. ศำสตรำจำรย ์ดร. ตรีณ พงศม์ฆพฒัน์ ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัควำมเสีย่ง  

และกรรมกำรทีไ่มม่สี่วนรว่มบรหิำรงำน  
5. ดร. จรสัพงศ ์โชตกิวณิชย ์ กรรมกำรก ำกบัควำมเสีย่ง และกรรมกำรอสิระ  
6. ดร. กุลภทัรำ สโิรดม กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ  
7. นำยซำโตช ิโยชทิำเกะ กรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรทีม่สีว่นร่วมบรหิำรงำน  
8. นำยศกัดิช์ยั พชีะพฒัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ กรรมกำรก ำกบัควำมเสีย่ง 

กรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรทีม่สีว่นร่วมบรหิำรงำน 

กรรมกำรทีล่ำประชุม  
1. นำยสถติย ์อ๋องมณี กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 
2. นำยชอื-เหำ ซุน (โฮเวริด์ ซุน) กรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรทีม่สีว่นรว่มบรหิำรงำน 

ผูบ้รหิำรระดบัสงูของธนำคำรซึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกบรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ใหบ้รหิำรจดักำร
ธนำคำร เขำ้ร่วมประชุม 6 คน คอื 

1. นำยพธิำดำ วชัรศริธิรรม รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยบรรษทัธนกจิ 
2. นำยชลติ ศลิป์ศรกุีล รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยสนิเชื่อรำยยอ่ย 
3. นำยเมธำ  ปิงสทุธวิงศ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยธรุกจิธนบดแีละบรกิำรธนำคำร 
4. นำยรุง่โรจน์ จรสัวจิติรกุล ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  

บรหิำรกำรขำยและกำรตลำดสนิเชื่อรำยยอ่ย 1   
5. นำยเดชพนินัท ์สทุศันทรวง  ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ – ปฏบิตักิำรสนิเชื่อรำยยอ่ย 
6. นำยพชิำ รตันธรรม ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ – ธรุกจิธนบด ี

กรรมกำรและผูบ้รหิำรจำกบรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ทีเ่ขำ้รว่มประชุม 3 คน คอื 
1. ศำสตรำจำรย ์ดร. ปรำณี ทนิกร ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน   

และกรรมกำรอสิระ 
 



รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563                                 หน้ำ 2 จำกจ ำนวน 10 หน้ำ 
ธนำคำรทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน)  
 

2. นำยชำตร ีจนัทรงำม ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวุโส 
สำยควบคมุกำรเงนิและบรหิำรควำมเสีย่ง 

3. นำยไพรชั ศรวีไิลฤทธิ ์ ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ส ำนกัก ำกบัดแูลกจิกำร  
และเลขำนุกำรบรษิทั 

ผูส้อบบญัชจีำกบรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั ทีเ่ขำ้ร่วมประชุม คอื  
1. นำงสำวสมใจ คณุปสตุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที่ 4499 
2. นำงสำวนภสัวรรณ พรเลศิ ผูจ้ดักำร 
 
ประธำนกล่ำวขอบคุณผูถ้อืหุน้ที่เขำ้ร่วมกำรประชุมสำมญัประจ ำปี 2563 ของธนำคำร และไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทรำบว่ำ

เน่ืองจำกกำรจดัประชุมยงัอยู่ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรนำ (COVID-19) ธนำคำรจงึต้องก ำหนดมำตรกำร
และแนวปฏบิตัสิ ำหรบัผูเ้ขำ้ร่วมประชุม เพื่อป้องกนัและลดโอกำสเสีย่ง เช่น กำรเวน้ระยะห่ำงทำงสงัคม ซึ่งอำจท ำใหเ้กดิควำมล่ำช้ำ
และท ำใหผู้ถ้อืหุน้ไมไ่ดร้บัควำมสะดวก ประธำนไดก้ล่ำวขออภยั และขอบคุณในควำมเขำ้ใจและควำมร่วมมอือย่ำงดยีิง่ ประธำนได้
แจง้ที่ประชุมว่ำเพื่อสุขอนำมยัของผูถ้อืหุน้ คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรประชุมให้ส ัน้ กระชบั รวมทัง้งดใช้ไมโครโฟนส ำหรบักำร
สอบถำมในห้องประชุม ส ำหรบัผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะสอบถำม ขอให้เขยีนค ำถำมลงในกระดำษที่จดัเตรยีมไว้ส่งให้แก่เจ้ำหน้ำที่
แทน  

ธนำคำรไดม้อบหมำยให ้บรษิทั ด ีไอ เอ ออดทิ จ ำกดั เป็นผูท้ ำหน้ำที่ดูแลให้กำรประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส
ถูกต้องตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของธนำคำร โดยบรษิทั ด ีไอ เอ ออดทิ จ ำกดั ไดจ้ดัเจำ้หน้ำที่เขำ้สงัเกตกำรณ์กำรลงทะเบยีน
เขำ้ประชุมและกำรนบัคะแนนเสยีงตลอดกำรประชุม  

ธนำคำรได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 พร้อมวำระกำรประชุมและเอกสำร
ประกอบไปยงัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมโดยชอบตำมขอ้บงัคบัของธนำคำรและตำมกฎหมำย เพื่อเปิดโอกำสใหท้่ำนผูถ้อืหุน้
มเีวลำศกึษำขอ้มลูประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอยำ่งเพยีงพอ 

จำกนัน้ ประธำนไดข้อให ้นำยไพรชั ศรวีไิลฤทธิ ์เลขำนุกำรบรษิทั แจง้ใหท้ี่ประชุมรบัทรำบถงึระเบยีบกำรออกเสยีง
ลงคะแนนตำมขอ้บงัคบัของธนำคำร 

เลขำนุกำรบริษทั ชี้แจงระเบียบกำรออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบงัคบัของธนำคำร ข้อ 20 ซึ่งก ำหนดว่ำ ผู้ถือหุ้น       
ที่มำประชุมด้วยตนเองหรอืมผีูแ้ทนรบัมอบฉันทะให้มำเขำ้ประชุมมสีทิธอิอกเสยีงหน่ึงเสยีงต่อหน่ึงหุ้น ยกเวน้วำระกำรพจิำรณำ
แต่งตัง้กรรมกำร ซึง่ใชว้ธิกีำรลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) 

ส ำหรบัผูถ้อืหุน้ที่ประสงคจ์ะออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุม ธนำคำรไดแ้จกบตัรลงคะแนนในแต่ละวำระใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ก่อนเขำ้รว่มประชุม ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้ที่ยงัไม่ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนเป็นกำรล่วงหน้ำและประสงคจ์ะออกเสยีงไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 
หรอืแบ่งกำรออกเสยีงลงคะแนนเป็นบำงสว่น (กรณีเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศทีแ่ต่งตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทย) สำมำรถลงคะแนน
ในบตัรลงคะแนนและมอบให้แก่เจ้ำหน้ำที่เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ ส่วนผู้ถอืหุน้ที่ท ำหนังสอืมอบฉันทะใหผู้้อื่น  
เขำ้รว่มประชุมและระบุกำรออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องผูถ้อืหุ้นนัน้ ธนำคำรไดน้ ำคะแนนเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอื
งดออกเสยีง บนัทกึในระบบคอมพวิเตอรเ์พื่อกำรลงมตแิต่ละวำระไวแ้ล้วตำมควำมประสงคข์องผูถ้อืหุน้ ซึ่งกำรประมวลผลกำรนับ
คะแนนเสยีงในแต่ละวำระ จะน ำคะแนนเสยีงที่ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี หกัออกจำกจ ำนวนเสยีงเหน็ดว้ยของผูถ้อืหุน้
ทีม่สีทิธอิอกเสยีง 

ส ำหรบัผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ออกจำกกำรประชุมก่อนกำรประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ลงทะเบียน พร้อมส่งบตัรลงคะแนน    
คนืใหแ้ก่เจำ้หน้ำทีธ่นำคำรบรเิวณประตูทำงเขำ้หอ้งประชุม 

เพื่อใหก้ำรประชุมเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ยและรำบรื่น ผูถ้อืหุน้ที่มขีอ้ซกัถำมหรอืขอ้เสนอแนะ ขอใหเ้ขยีนค ำถำมลง
ในกระดำษทีธ่นำคำรไดจ้ดัเตรยีมไวส้่งใหแ้ก่เจำ้หน้ำที่แทนกำรใช้ไมโครโฟน ค ำถำมที่ผูถ้อืหุน้ไดส้่งล่วงหน้ำเพื่อขอใหพ้จิำรณำตอบ
ในที่ประชุมจะได้รบักำรชี้แจงเมื่อถึงระเบียบวำระที่เกี่ยวข้อง ส่วนค ำถำมอื่นๆ นอกเหนือจำกระเบียบวำระที่ก ำหนดจะได้รบั    
กำรชีแ้จงในระเบยีบวำระที ่8 ซึง่เป็นวำระปรกึษำกจิกำรอื่นๆ 



รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563                                 หน้ำ 3 จำกจ ำนวน 10 หน้ำ 
ธนำคำรทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน)  
 

ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ในกำรประชุมครัง้น้ีมผีู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จ ำนวน 26 รำย ถือหุ้น
รวมกนัทัง้สิ้น 921,452,772 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 99.9875 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของธนำคำร ครบเป็นองค์ประชุม
ตำมขอ้บงัคบัของธนำคำร  

ประธำนจงึกล่ำวเปิดกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563 
หลงัจำกที่ประธำน ได้กล่ำวเปิดประชุมเรยีบรอ้ยแล้ว ในระหว่ำงกำรประชุมได้มผีู้ถอืหุ้นที่เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง

เพิม่เติมอีก 4 รำย รวมเป็นผู้ถอืหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จ ำนวน 30 รำย ถอืหุ้นรวมกนัทัง้สิ้น 921,453,013 หุ้น คดิเป็น
รอ้ยละ 99.9876 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยแล้วทัง้หมด 

จำกนัน้ ประธำนเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำระเบยีบวำระกำรประชุมตำมล ำดบั ดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 22 
เมษำยน 2562 โดยส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวไดจ้ดัสง่ไปยงัผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืบอกกล่ำวเชญิประชุมในครัง้น้ีแล้ว 

คณะกรรมกำรพจิำรณำแล้วเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2562 
ประธำนไดก้ล่ำวเชญิผูถ้อืหุน้ที่มขีอ้สงสยัประสงคซ์กัถำมหรอืใหข้อ้เสนอแนะ ปรำกฏว่ำในวำระน้ีไม่มผีูถ้อืหุน้ทกัท้วง

ซกัถำม หรอืขอใหแ้กไ้ขรำยงำนกำรประชุมเป็นอย่ำงอื่น จงึเสนอใหท้ี่ประชุมพจิำรณำลงมตริบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ 
ประจ ำปี 2562 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้
ซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย จ ำนวน 921,452,772 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย จ ำนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ ำนวน 0 เสยีง   
ไมม่บีตัรเสยี      

 

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2562 ดังปรากฏ              
ในรายงานประจ าปี 

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพจิำรณำให้สตัยำบนักำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำในปี 2562 ดงัปรำกฏ    
ในรำยงำนประจ ำปี 

ประธำนกล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ ธนำคำรจะน ำเสนอวดีทิศัน์สรุปผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำในปี 
2562 และเสนอใหท้ี่ประชุมพจิำรณำใหส้ตัยำบนักำรด ำเนินงำนดงักล่ำว โดยมรีำยละเอยีดปรำกฏใน “รำยงำนจำกคณะกรรมกำร” 
หน้ำ 1-2 ของรำยงำนประจ ำปี และเอกสำรแนบ 3 หน้ำ 15-16 ของหนงัสอืบอกกล่ำวเชญิประชุม ซึง่ไดจ้ดัสง่ไปยงัผูถ้อืหุน้แล้ว 

คณะกรรมกำรพจิำรณำแลว้เหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิำรณำใหส้ตัยำบนักำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ไดก้ระท ำ
ในปี 2562 ดงัปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี  

ประธำนไดก้ล่ำวเชญิผูถ้อืหุน้ที่มขีอ้สงสยัประสงคซ์กัถำมหรอืใหข้อ้เสนอแนะ ปรำกฏว่ำในวำระน้ีไม่มผีูถ้อืหุน้ทกัท้วง
หรอืซกัถำมแต่ประกำรใด ประธำนจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำลงมตใิหส้ตัยำบนักำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ไดก้ระท ำในปี 
2562 ดงัปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มมีติให้สตัยาบนักำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำในปี 2562 ดงัปรำกฏในรำยงำน
ประจ ำปี ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย จ ำนวน 921,452,772 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย จ ำนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ ำนวน 0 เสยีง   
ไมม่บีตัรเสยี      

 



รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563                                 หน้ำ 4 จำกจ ำนวน 10 หน้ำ 
ธนำคำรทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน)  
 

ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารบัรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของธนาคาร ส าหรบัปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพจิำรณำรบัรองงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ของธนำคำร ส ำหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ทีแ่สดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2562 ไดผ้ำ่นกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแล้ว โดยรำยงำนประจ ำปีดงักล่ำวไดส้่งให้ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืบอกกล่ำวเชญิประชุมในครัง้น้ีแล้ว และ
ขอใหน้ำยสทุศัน์ เรอืงมำนะมงคล ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกลุ่มทสิโก ้น ำเสนอต่อทีป่ระชุม 

ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรกลุ่มทสิโก้สรุปรำยละเอยีดของงบกำรเงนิต่อที่ประชุม และขอใหน้ำยชำตร ีจนัทรงำม ผูช้่วย
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวุโส สำยควบคุมกำรเงนิและบรหิำรควำมเสีย่ง บรษิทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ชี้แจง
รำยละเอยีดและกำรวเิครำะหง์บกำรเงนิ  

ผูช้่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่อำวุโส สำยควบคุมกำรเงนิและบรหิำรควำมเสี่ยง บรษิทั ทิสโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) ไดช้ีแ้จงรำยละเอยีดและกำรวเิครำะหง์บแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ต่อที่ประชุม โดยสรุปสำระส ำคญั
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย:พนับาท) 
รายการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สนิทรพัยร์วม 285,288,301 
หน้ีสนิรวม 253,985,294 
สว่นของเจำ้ของรวม 31,303,007 
ก ำไรสทุธ ิ(ส่วนที่เป็นของธนำคำร) 5,203,776 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท) 5.65 

คณะกรรมกำรพจิำรณำแลว้เหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิำรณำรบัรองงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็
ของธนำคำร ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 

ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรกลุ่มทสิโก้ ไดก้ล่ำวเชญิผู้ถอืหุ้นที่มขีอ้สงสยัประสงคซ์กัถำมหรอืให้ขอ้เสนอแนะ ปรำกฏว่ำ 
ในวำระน้ีไมม่ผีูถ้อืหุน้ทกัทว้งหรอืซกัถำมแต่ประกำรใด จงึเสนอใหท้ี่ประชุมลงมตริบัรองงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็ของธนำคำร ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

ที่ประชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีติรบัรองงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ของธนำคำร ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่
31 ธนัวำคม 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย จ ำนวน 921,452,772 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย จ ำนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ ำนวน 0 เสยีง   
ไมม่บีตัรเสยี      

 

ระเบียบวาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2562 และการงดจ่ายปันผล และ
รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพจิำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2562 และกำรงดจ่ำยปันผล
และรบัทรำบกำรจำ่ยเงนิปันผลระหวำ่งกำล โดยขอใหน้ำยสุทศัน์ เรอืงมำนะมงคล ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรกลุ่มทสิโก้ น ำเสนอต่อ
ทีป่ระชุม 

ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรกลุ่มทิสโก้ แจง้ต่อที่ประชุมว่ำ ในปี 2562 ธนำคำรมกี ำไรสุทธจิ ำนวน 5,203,776,200 บำท 
เพิม่ขึน้ 294,013,117 บำท จำกปี 2561 

ตำมมำตรำ 115 แหง่พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 หลกัเกณฑข์องธนำคำรแห่งประเทศไทย กำรจ่ำยเงนิ
ปันผลจะต้องจ่ำยจำกก ำไรที่เป็นเงนิสดจำกงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร นอกจำกน้ี มำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญตัิบรษิทัมหำชน



รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563                                 หน้ำ 5 จำกจ ำนวน 10 หน้ำ 
ธนำคำรทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน)  
 

จ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของธนำคำร ข้อ 40 ธนำคำรต้องจดัสรรก ำไรสุทธปิระจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำ
รอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธปิระจ ำปี หกัดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบยีน ซึ่งในปี 2562 ธนำคำรไม่จดัสรรเป็นเงนิส ำรองตำมกฎหมำย เน่ืองจำกธนำคำรมสี ำรองครบถ้วนตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดแลว้  

ทัง้น้ี ธนำคำรมกี ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน กำรจำ่ยปันผลระหวำ่งกำล และก ำไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตำมงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำรปี 2562 ตำมรำยละเอยีดดงัน้ี   

 (หน่วย: บาท) 
ก ำไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 17,277,457,917 
ก ำไรสทุธขิองธนำคำรส ำหรบัปี 2562 5,203,776,200 
ปรบัรำยกำรทีไ่มใ่ช่เงนิสด (124,851,326) 
ก าไรสะสมท่ีสามารถจดัสรรเป็นเงินปันผลส าหรบัปี 2562 22,356,382,791 
เงนิปันผลจำ่ยระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2562 (4,100,976,229) 
เงนิปันผลจำ่ยระหวำ่งกำลเพิม่เตมิจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2562 (976,861,754) 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรหลงัการจ่ายปันผล 17,278,544,808 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรไดม้มีตจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สำมญัและผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธ ิจ ำนวน 2 ครัง้ 
รวมเป็นอัตรำหุ้นละ 5.51 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิ้น 5,077,837,983 บำท หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 97.5 ของก ำไรจำก         
ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2562 เทยีบกบัอตัรำรอ้ยละ 73.2 ในปี 2561 โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

1. ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัที่ 16 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรได้มีมติจ่ำยเงินปันผล
ระหวำ่งกำลจำกก ำไรสทุธทิีค่ำดวำ่จะมจีำกผลกำรด ำเนินงำนของปี 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สำมญัและผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธ ิในอตัรำหุน้ละ 
4.45 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 4,100,976,229 บำท ซึง่จำ่ยเมื่อวนัที ่16 มกรำคม 2563 

2. ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 10 เมษำยน 2563 คณะกรรมกำรได้มมีติจ่ำยเงินปันผล
ระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สำมญัและผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธ ิในอตัรำหุน้ละ 1.06บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิ
รวม 976,861,754 บำท ซึ่งจ่ำยเมื่อวนัที่ 7 พฤษภำคม 2563 โดยกำรพจิำรณำกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลดงักล่ำว เป็นไปเพื่อ
มิให้สิทธิในกำรรบัเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รบัผลกระทบจำกกำรเลื่อนก ำหนดวนัประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น สืบเน่ืองจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสั COVID-19 

คณะกรรมกำรพจิำรณำแล้วเหน็ควรเสนอให้ผู้ถอืหุ้นพจิำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 
2562 และกำรงดจำ่ยปันผล ดงัต่อไปน้ี 

- ไมจ่ดัสรรเป็นเงนิส ำรองตำมกฎหมำย เน่ืองจำกธนำคำรมสี ำรองครบถ้วนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดแล้ว 
- งดจ่ำยปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2562 เพิ่มเติม เน่ืองจำกคณะกรรมกำรได้มีมติจ่ำยเงินปันผล 

ระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมญัและผู้ถือหุ้นบุริมสทิธิ  จ ำนวน 2 ครัง้ รวมเป็นอตัรำหุ้นละ 5.51 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินรวม 
5,078 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 97.5 ของก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2562 

- จดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2562 ส่วนที่เหลอืจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลเป็นก ำไรสะสม  
ทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร 

และรบัทรำบกำรจำ่ยเงนิปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2562 
ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรกลุ่มทสิโก้ ไดก้ล่ำวเชญิผู้ถอืหุ้นที่มขีอ้สงสยัประสงคซ์กัถำมหรอืให้ขอ้เสนอแนะ ปรำกฏว่ำ 

ในวำระน้ีไม่มผีู้ถือหุ้นทกัท้วงหรือซกัถำมแต่ประกำรใด จงึเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรจำกผลกำร
ด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2562 และกำรงดจำ่ยปันผล  

ที่ประชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีติอนุมติักำรจดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2562 และกำรงดจ่ำยปันผลตำมที่เสนอ 
ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
 
 



รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563                                 หน้ำ 6 จำกจ ำนวน 10 หน้ำ 
ธนำคำรทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน)  
 

เหน็ดว้ย จ ำนวน 921,452,772 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย จ ำนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ ำนวน 0 เสยีง   
ไมม่บีตัรเสยี      
 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2563 

ประธำนเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบัปี 2563 และขอให้
รองศำสตรำจำรย ์ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ชีแ้จงรำยละเอยีดในวำระน้ี 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 
2535 และขอ้ 41 ของขอ้บงัคบัของธนำคำร ซึ่งก ำหนดใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้พจิำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก ำหนดจ ำนวนเงนิ
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชีของธนำคำรทุกปี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำคดัเลือกผู้สอบบญัชีธนำคำรส ำหรบัปี 2563 
ตำมแนวปฏบิตัเิรื่องกำรคดัเลือกผู้สอบบญัช ีและคณะกรรมกำรเหน็สมควรเสนอใหผู้้ถอืหุ้นพจิำรณำแต่งตัง้ นำงสำวรตันำ จำละ 
และ/หรอื นำงสำวสมใจ คุณปสุต และ/หรอื นำงยุพด ีสจัจะวรรณกุล และ/หรอื นำงสำววรรณวไิล เพชรสรำ้ง สงักดับรษิทั ส ำนักงำน 
อีวำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของธนำคำรส ำหรบัปี 2563 เน่ืองจำกพจิำรณำว่ำผู้สอบบญัชีดงักล่ำว มคีุณสมบตัิตำมที่ธนำคำร  
แหง่ประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด และมผีลกำรปฏบิตังิำนเป็นที่น่ำพอใจ 
ซึ่งผู้สอบบญัชีดงักล่ำวได้รบัควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว โดยก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชีของธนำคำร
ส ำหรบัปี 2563 จ ำนวนไมเ่กนิ 5,800,000 บำท  

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนำคำรโดยบริษทั ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ส ำหรบัปี 2563 จ ำนวน 5,800,000 บำท 
เพิม่ขึน้จำกปีก่อนรอ้ยละ 5.1 กำรปรบัเพิม่ของคำ่ตอบแทนผูส้อบบญัชเีป็นไปตำมกำรด ำเนินธรุกจิและอตัรำเงนิเฟ้อ  

คณะกรรมกำรเหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ใหเ้สนอผู้ถอืหุน้แต่งตัง้ นำงสำวรตันำ จำละ ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญำตเลขที่ 3734 และ/หรอื นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 4499 และ/หรอื นำงยุพด ีสจัจะวรรณกุล 
ผู้สอบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 4819 และ/หรือ นำงสำววรรณวิไล เพชรสร้ำง ผู้สอบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 5315 สงักดับริษทั 
ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองธนำคำรส ำหรบัปี 2563 โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงสำมำรถลงนำมในรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีได้ ทัง้น้ี ผู้สอบบญัชดีงักล่ำวได้รบัควำมเหน็ชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว และก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบั
ผูส้อบบญัชสี ำหรบัปี 2563 จ ำนวนไมเ่กนิ 5,800,000 บำท  

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มขี้อสงสยัประสงค์ซกัถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ     
ในวำระน้ีไม่มผีู้ถอืหุ้นทกัท้วงหรอืซกัถำมแต่ประกำรใด ประธำนจงึเสนอใหท้ี่ประชุมพจิำรณำลงมตอินุมตักิำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
และกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนส ำหรบัปี 2563  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมติักำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบัปี 2563 ตำมที่เสนอ       
ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย จ ำนวน 921,452,772 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย จ ำนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ ำนวน 0 เสยีง   
ไมม่บีตัรเสยี      

 

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัจ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 

ประธำนเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำอนุมตัจิ ำนวนกรรมกำรและกำรแต่งตัง้กรรมกำร 
ประธำนแจง้ต่อทีป่ระชุมวำ่ เน่ืองจำกในวำระที่ 6 และ 7 เป็นกำรพจิำรณำเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบักรรมกำรธนำคำร ดงันัน้ 

เพื่อให้ผูถ้อืหุน้สำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ไดอ้ย่ำงเตม็ที่ตำมแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีคณะกรรมกำรจงึสมคัรใจออกจำก  
ที่ประชุมในระหว่ำงกำรพจิำรณำวำระดงักล่ำว ประธำนจงึขอเรยีนเชญิ ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี  ทินกร ประธำนคณะกรรมกำร



รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563                                 หน้ำ 7 จำกจ ำนวน 10 หน้ำ 
ธนำคำรทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน)  
 

สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนของบรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูด้ ำเนินกำรประชุมในวำระที่ 6 และ 7 
และขอใหเ้ลขำนุกำรบรษิทั ชีแ้จงรำยละเอยีดในวำระที่ 6 ต่อทีป่ระชุม  

เลขำนุกำรบรษิทั ชี้แจงรำยละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมดงัน้ี ตำมข้อบงัคบัของธนำคำรที่ก ำหนดให้ในกำรประชุม     
ผู้ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ให้แต่งตัง้คณะกรรมกำรทัง้ชุดพร้อมกนัในครำวเดยีว ส่งผลให้คณะกรรมกำรทัง้คณะครบวำระ     
กำรด ำรงต ำแหน่งพรอ้มกนัในวนัน้ี ในวำระน้ีแบ่งกำรพจิำรณำเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นกำรพจิำรณำอนุมตัจิ ำนวนกรรมกำร 
และสว่นที ่2 เป็นกำรพจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตัง้กรรมกำร 

ในกำรพจิำรณำอนุมตัจิ ำนวนกรรมกำร ขอ้บงัคบัของธนำคำร ขอ้ 22 ก ำหนดใหผู้ถ้อืหุ้นโดยมติของที่ประชุมผูถ้อืหุ้น
ก ำหนดจ ำนวนผูท้ี่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของธนำคำรเป็นครัง้ครำวโดยใหม้จี ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึง
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมถีิน่ที่อยู่ในรำชอำณำจกัร รวมทัง้มสีดัส่วนของกรรมกำรที่มสีญัชำตไิทยตำมที่กฎหมำยก ำหนด
ซึง่ตอ้งไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 75 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

ในกำรน้ีคณะกรรมกำรตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนของ บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) ไดพ้จิำรณำจ ำนวนกรรมกำรที่เหมำะสมในกำรก ำกบัดูแลกจิกำรธนำคำร คุณสมบตัแิละคุณประโยชน์ของบุคคล  
ที่ได้รบักำรเสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่มตี่อธนำคำร โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมกำร
ธนำคำรมขีนำดและองคค์ณะทีเ่หมำะสม จงึเสนอผูถ้อืหุน้พจิำรณำก ำหนดจ ำนวนกรรมกำรที่ 10 รำย โดยแจง้ว่ำผูถ้อืหุน้ที่มำประชุม
ดว้ยตนเองหรอืมผีูแ้ทนรบัมอบฉนัทะใหม้ำร่วมประชุมมสีทิธอิอกเสยีงหน่ึงเสยีงต่อหน่ึงหุน้ 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ผูด้ ำเนินกำร
ประชุม ไดก้ล่ำวเชญิผูถ้อืหุน้ที่มขีอ้สงสยัประสงคซ์กัถำมหรอืใหข้อ้เสนอแนะ ปรำกฏว่ำในวำระน้ีไม่มผีูถ้อืหุน้ทกัท้วงหรอืซกัถำม
แต่ประกำรใด จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำลงมตอินุมตัจิ ำนวนกรรมกำรที่ 10 รำย  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมติัจ ำนวนกรรมกำรที่ 10 รำย ด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของ     
ผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย จ ำนวน 921,452,772 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย จ ำนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ ำนวน 0 เสยีง   
ไมม่บีตัรเสยี      

จำกนัน้ เลขำนุกำรบรษิทัชีแ้จงวำ่ในสว่นของกำรแต่งตัง้กรรมกำร ขอ้บงัคบัของธนำคำร ขอ้ 23 และขอ้ 24 ก ำหนดให้
น ำหลกัเกณฑ์และวธิลีงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) มำใช้ในกำรแต่งตัง้กรรมกำร ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิ
บรษิทัมหำชนจ ำกดั มำตรำ 70 และมำตรำ 71 วรรค 1 เพื่อช่วยใหผู้ถ้อืหุน้รำยย่อยมโีอกำสในกำรแต่งตัง้ตวัแทนเขำ้รบัต ำแหน่ง
กรรมกำรมำกยิง่ขึน้  

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนของ บรษิทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) จะคดัเลือกและ
กลัน่กรองบุคคลที่มคีุณสมบตัเิหมำะสม โดยพจิำรณำควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประวตัิ และประสบกำรณ์ในดำ้นต่ำงๆ เป็นผูม้คีวำม
เขำ้ใจเพยีงพอในดำ้นกำรเงนิและกำรธนำคำร เศรษฐกจิ เทคโนโลยสีำรสนเทศ กฎหมำย และอื่นๆ โดยค ำนึงถงึควำมต้องกำรและ
ประโยชน์สงูสดุขององคก์ร ตลอดจนกำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ด ีกฎหมำย และกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหค้ณะกรรมกำรมขีนำดและ
องค์คณะที่เหมำะสมที่สุด ทัง้น้ี บุคคลที่ไดร้บัคดัเลอืกให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ จะต้องมคีุณสมบตัติำมประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมทัง้คณุสมบตัติำมนโยบำยและแนวปฏบิตัใินกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของทสิโก้ 

ภำยหลงัจำกกำรพิจำรณำคุณสมบตัิที่เหมำะสมตำมหลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรธนำคำรของบุคคลที่ได้รบั    
กำรคดัเลอืกตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนของบรษิทัแม่แล้ว คณะกรรมกำรเหน็ควรเสนอให้
ผูถ้ือหุน้พจิำรณำและอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นกรรมกำร ทัง้น้ี ประวตัิของบุคคลผู้ได้รบักำรเสนอชื่อ ปรำกฏในหนังสอื
บอกกล่ำวเชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัสง่ไปใหท้่ำนผูถ้อืหุน้แลว้ 
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รายนาม ต าแหน่งท่ีเสนอ 
1. นำยปลวิ  มงักรกนก กรรมกำรอสิระ 
2. นำยสทุศัน์ เรอืงมำนะมงคล กรรมกำรทีม่สี่วนร่วมบรหิำรงำน 
3. รองศำสตรำจำรย ์ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมกำรอสิระ 
4. ศำสตรำจำรย ์ดร. ตรีณ พงศม์ฆพฒัน์ กรรมกำรทีไ่มม่สี่วนรว่มบรหิำรงำน 
5. นำยสถติย ์อ๋องมณี กรรมกำรอสิระ 
6. ดร. จรสัพงศ ์โชตกิวณิชย ์ กรรมกำรอสิระ 
7. ดร. กุลภทัรำ สโิรดม กรรมกำรอสิระ 
8. นำยชอื-เหำ ซุน (โฮเวริด์ ซุน) กรรมกำรทีม่สี่วนร่วมบรหิำรงำน 
9. นำยซำโตช ิโยชทิำเกะ กรรมกำรทีม่สี่วนร่วมบรหิำรงำน 
10. นำยศกัดิช์ยั พชีะพฒัน์ กรรมกำรทีม่สี่วนร่วมบรหิำรงำน 

ทัง้น้ี บุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อดงักล่ำว ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว 
คณะกรรมกำรเหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนของบรษิทัแม่ ใหเ้สนอใหผู้ถ้ือ

หุ้นพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรตำมที่เสนอ เน่ืองจำกเห็นว่ำกรรมกำรทัง้ 10 รำย เป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วน เหมำะสมกบักำร
ประกอบธุรกิจของธนำคำร และไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำร อีกทัง้กรรมกำร
ปัจจบุนัไดป้ฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผดิชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์ุจรติ เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของธนำคำร 
มตคิณะกรรมกำร ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

นอกจำกน้ี นำยปลวิ มงักรกนก, รองศำสตรำจำรย ์ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์, นำยสถติย ์อ๋องมณี, ดร. จรสัพงศ ์
โชติกวณิชย์ และดร. กุลภัทรำ สิโรดม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมนิยำมกรรมกำรอิสระตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้
คุณสมบตัติำมนโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของทิสโก้ และสำมำรถให้ควำมเหน็ไดอ้ย่ำงเป็นอสิระและเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษทัแม่ ผู้ด ำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้น         
ที่มขี้อสงสยัประสงค์ซกัถำมหรอืให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ ในวำระน้ีไม่มผีู้ถือหุ้นทกัท้วงหรอืซกัถำมแต่ประกำรใด จงึเสนอให ้     
ทีป่ระชุมพจิำรณำลงมตแิต่งตัง้กรรมกำร 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีติอนุมติัแต่งตัง้บุคคลดงัรำยชื่อต่อไปน้ีเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ดว้ยวธิลีงคะแนนเสยีงแบบ
สะสม (Cumulative Voting) ตำมขอ้บงัคบัของธนำคำร ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

 เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 
1. นำยปลวิ  มงักรกนก 921,452,773 เสยีง 0 เสยีง 
2. นำยสทุศัน์ เรอืงมำนะมงคล 921,452,773 เสยีง 0 เสยีง 
3. รองศำสตรำจำรย ์ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ 921,452,773 เสยีง 0 เสยีง 
4. ศำสตรำจำรย ์ดร. ตรีณ พงศม์ฆพฒัน์ 921,452,773 เสยีง 0 เสยีง 
5. นำยสถติย ์อ๋องมณี 921,452,773 เสยีง 0 เสยีง 
6. นำยจรสัพงศ ์โชตกิวณิชย ์ 921,452,773 เสยีง 0 เสยีง 
7. รองศำสตรำจำรย ์ดร. กุลภทัรำ สโิรดม 921,452,773 เสยีง 0 เสยีง 
8. นำยชอื-เหำ ซุน (โฮเวริด์ ซุน) 921,452,773 เสยีง 0 เสยีง 
9. นำยซำโตช ิโยชทิำเกะ 921,452,773 เสยีง 0 เสยีง 
10. นำยศกัดิช์ยั พชีะพฒัน์ 921,452,773 เสยีง 0 เสยีง 

 รวม 9,214,527,730 เสียง 0 เสียง 

 งดออกเสียง  - ไม่มี -    
บตัรเสีย  - ไม่มี -    
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ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ  

ศำสตรำจำรย ์ดร. ปรำณี  ทนิกร ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) เสนอใหท้ี่ประชุมพจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและรบัทรำบค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจุบนั และ
ขอใหเ้ลขำนุกำรบรษิทั ชีแ้จงรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุม 

เลขำนุกำรบรษิทั ชี้แจงรำยละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมดงัน้ี คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนของ
บริษทัแม่จะเป็นผู้ทบทวนค่ำตอบแทนกรรมกำรและพิจำรณำอตัรำค่ำตอบแทนที่เหมำะสมเป็นประจ ำทุกปี ส ำหรบักรรมกำร       
ทีไ่มไ่ดด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัแม ่และ/หรอืด ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำรในกลุ่มทสิโก้ 

คณะกรรมกำรพจิำรณำแลว้เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนของบรษิทัแม่ และ
เหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัอิตัรำคำ่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยในรูปของค่ำตอบแทนรำยเดอืนและ
เบีย้ประชุม ส ำหรบัปี 2563 ในอตัรำเดมิ เน่ืองจำกอตัรำเงนิเฟ้อต ่ำ ปรำกฏรำยละเอยีดดงัน้ี 

     (หน่วย: บาท) 

 
พฤษภาคม 2562 - ปัจจบุนั เสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2563 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง
(ร้อยละ) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุม 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุม 

คณะกรรมการ 
ประธำน 240,000  60,000 240,000  60,000 - 
กรรมกำร 50,000 50,000 50,000 50,000 - 
ทีป่รกึษำ 40,000 - 40,000 - - 

คณะกรรมการบริหาร 
ประธำน - 60,000 - 60,000 - 
กรรมกำร - 50,000 - 50,000 - 

คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 
ประธำน - 60,000 - 60,000 - 
กรรมกำร - 50,000 - 50,000 - 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธำน - 60,000 - 60,000 - 
กรรมกำร - 50,000 - 50,000 - 

ทัง้น้ี จะไมม่กีำรจำ่ยค่ำเบี้ยประชุมใหแ้ก่กรรมกำรและสมำชกิของคณะกรรมกำรชุดย่อยที่เป็นพนักงำนหรอืผูท้ี่ปฏบิตัิ
หน้ำทีเ่ตม็เวลำของบรษิทัในกลุ่มทสิโก้ 

นอกจำกน้ี ยงัมคีำ่ตอบแทนทีม่ใิช่ตวัเงนิ ไดแ้ก่ 
1. ประกนัชวีติและประกนัอุบตัเิหตุกลุ่ม หรอืประกนัสขุภำพเฉพำะกรรมกำรสญัชำตไิทยทีม่อีำย ุ60 ปีขึน้ไป 
2. กำรประกนัภยัควำมรบัผดิของกรรมกำรและเจำ้หน้ำทีข่องธนำคำร 
คณะกรรมกำรเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัอิตัรำค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย ในรูปของ

ค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบี้ยประชุม ในอัตรำเดิม รวมถึงประกนัชีวิตและประกนัอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภำพเฉพำะ
กรรมกำรสญัชำตไิทยทีม่อีำย ุ60 ปีขึน้ไป ตลอดจนกำรประกนัภยัควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรและเจำ้หน้ำที่ของธนำคำร โดยให้
มผีลจนกวำ่จะมกีำรเปลีย่นแปลง 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนของบรษิทัแม่ ผู้ด ำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มี  
ข้อสงสยัประสงค์ซกัถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ ในวำระน้ีไม่มีผู้ถือหุ้นทกัท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด จึงเสนอให ้        
ที่ประชุมพจิำรณำลงมติอนุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำรและรบัทรำบค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจุบนั ทัง้น้ี กรรมกำรที่เป็นผู้ถอืหุ้น  
ถอืเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีจงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 



รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563                                 หน้ำ 10 จำกจ ำนวน 10 หน้ำ 
ธนำคำรทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน)  
 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของ  
จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมำประชุม ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย จ ำนวน 921,452,773 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย จ ำนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ ำนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
ไมม่บีตัรเสยี      

เมื่อทีป่ระชุมพจิำรณำวำระทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมกำรเสรจ็สิน้แลว้ บุคคลทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ทุกท่ำนจงึกลบัเขำ้รว่มประชุมในวำระต่อไป 

คณะกรรมกำรกลบัเขำ้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มกล่ำวขอบคณุทีแ่ต่งตัง้ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งอกีวำระหน่ึง 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 ปรึกษากิจการอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธำนกล่ำวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นหรอืซกัถำมเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักำรด ำเนินกิจกำรของธนำคำร 
ปรำกฏวำ่ ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทกัทว้งหรอืซกัถำมแต่ประกำรใด 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว ประธำนได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่สละเวลำ         
มำประชุม และกล่ำวปิดประชุมเวลำ 11.30 น.  
 
 
 

- ปลวิ มงักรกนก -ก - 
(นำยปลวิ มงักรกนก) 
ประธำนทีป่ระชุมและ 
ประธำนคณะกรรมกำร 

 
 

- ไพรชั ศร-ี ไพรชั ศรวีไิลฤทธิ ์-วไิลฤทธิ ์ 
(นำยไพรชั ศรวีไิลฤทธิ)์ 

เลขำนุกำรบรษิทั 
 


