
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
 

ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ส ำนักงำนใหญ่ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 48/2 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์  
ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษำยน 2564 เริ่มประชุมเวลำ 10.00 น. 

นำยปลิว มังกรกนก ประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ ท ำหน้ำที่เป็นประธำนของที่ประชุม (“ประธำน”) และ 
แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำมีกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ผู้บริหำรระดับสูงของธนำคำร และผู้สอบบัญชีของธนำคำร
เข้ำร่วมประชุม โดยได้แนะน ำเป็นรำยบุคคลดังนี้ 

กรรมกำรธนำคำรที่เข้ำร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0000 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด คือ 
1. นำยปลิว มังกรกนก ประธำนคณะกรรมกำรธนำคำร  

กรรมกำรอิสระ 
2. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร  

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

กรรมกำรอิสระ  
4. นำยสถิตย์ อ๋องมณี กรรมกำรตรวจสอบ  

กรรมกำรอิสระ 
5. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ กรรมกำรก ำกับควำมเสี่ยง  

กรรมกำรอิสระ  
6. นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ กรรมกำรบริหำร  

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 
7. นำยศักด์ิชัย พีชะพัฒน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้  

กรรมกำรบริหำร  
กรรมกำรก ำกับควำมเสี่ยง  
กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 

กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
8. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับควำมเสี่ยง  

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 
9. ดร. กุลภัทรำ สิโรดม กรรมกำรตรวจสอบ  

กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรที่ลำประชุม 
10. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) กรรมกำรบริหำร  

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 

 

 



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564                                 หน้ำ 2 จำกจ ำนวน 11 หน้ำ 
ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)  

 

ผู้บริหำรระดับสูงของธนำคำรซึ่งได้รับมอบหมำยจำกบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ให้บริหำรจัดกำร
ธนำคำร เข้ำร่วมประชุม 8 คน คือ 

1. นำยเมธำ ปิงสุทธิวงศ์ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

ผู้บริหำรระดับสูงที่เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2. นำยพิธำดำ วัชรศิริธรรม รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยบรรษัทธนกิจ 
3. นำยชลิต ศิลป์ศรีกุล รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยสินเชื่อรำยย่อย 
4. นำยยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยำ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส –  

บริหำรกำรขำยและกำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 2 
5. นำยเดชพินันท์ สุทัศนทรวง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส – ปฏิบัติกำรสินเชื่อรำยย่อย 
6. นำยรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส  

บริหำรกำรขำยและกำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 1   
7. นำยพิชำ รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส –  

สำยธุรกิจธนบด ีและบริกำรธนำคำร 
8. นำงสำวรัชฎำ พฤกษำนุบำล ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ – บริกำรธนำคำร 

ผู้บริหำรจำกบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ที่เข้ำร่วมประชุม 2 คน คือ 
1. นำยชำตรี จันทรงำม รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง 
2. นำยไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส ส ำนักก ำกับดูแลกิจกำร  

และเลขำนุกำรบริษัท 

ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ที่เข้ำร่วมประชุม คือ  
1. นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4499 
2. นำยพัสกร วรตินันท์ ผู้จัดกำร 
3. นำงสำวนภัสวรรณ พรเลิศ ผู้จัดกำร 

ประธำนกล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญประจ ำปี 2564 ของธนำคำร และได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ
เน่ืองจำกกำรจัดประชุมยังอยู่ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ธนำคำรจึงต้องก ำหนดมำตรกำร
และแนวปฏิบัติส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม เพ่ือป้องกันและลดโอกำสเสี่ยง เช่น กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม ซึ่งอำจท ำให้เกิดควำม
ล่ำช้ำและท ำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับควำมสะดวก ประธำนได้กล่ำวขออภัย และขอบคุณในควำมเข้ำใจและควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่ง 
ประธำนได้แจ้งที่ประชุมว่ำเพ่ือสุขอนำมัยของผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรประชุมให้สั้น กระชับ รวมทั้งงดใช้ไมโครโฟน
ส ำหรับกำรสอบถำมในห้องประชุม ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถำม ขอให้เขียนค ำถำมลงในกระดำษที่จัดเตรียมไว้ส่งให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ 

ธนำคำรได้มอบหมำยให้บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ำกัด ท ำหน้ำที่ดูแลให้กำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่ำงโปร่งใสถูกต้อง
ตำมกฎหมำยและข้อบังคับของธนำคำร โดยบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ำกัด ได้จัดเจ้ำหน้ำที่ เป็นสักขีพยำนในกำรลงทะเบียน 
เข้ำประชุมและกำรนับคะแนนเสียงตลอดกำรประชุม  

ธนำคำรได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 พร้อมวำระกำรประชุมและเอกสำร
ประกอบไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมโดยชอบตำมข้อบังคับของธนำคำรและตำมกฎหมำย เพ่ือเปิดโอกำสให้ท่ำนผู้ถือหุ้น
มีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอ 

จำกนั้น ประธำนได้ขอให้ นำยไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เลขำนุกำรบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทรำบถึงระเบียบกำรออกเสียง
ลงคะแนนตำมข้อบังคับของธนำคำร 

เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงระเบียบกำรออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบังคับของธนำคำร  ข้อ 20 ซึ่งก ำหนดว่ำ ผู้ถือหุ้น       
ที่มำประชุมด้วยตนเองหรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มำเข้ำประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้นวำระกำรพิจำรณำ
เลือกตั้งกรรมกำร ซึ่งใช้วิธีกำรลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564                                 หน้ำ 3 จำกจ ำนวน 11 หน้ำ 
ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)  
 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ธนำคำรได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวำระให้แก่ผู้ถือหุ้น
ก่อนเข้ำร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ำและประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ          
แบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วน (กรณีเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย) สำมำรถลงคะแนน 
ในบัตรลงคะแนนและมอบให้แก่เจ้ำหน้ำที่เพ่ือรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท ำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่น 
เข้ำร่วมประชุมและระบุกำรออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้นน้ัน ธนำคำรได้น ำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ          
งดออกเสียง บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรลงมติแต่ละวำระไว้แล้วตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งกำรประมวลผล 
กำรนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระ จะน ำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจำกจ ำนวนเสียงเห็นด้วย  
ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ออกจำกกำรประชุมก่อนกำรประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ลงทะเบียน พร้อมส่งบัตรลงคะแนน 
คืนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรบริเวณประตูทำงเข้ำห้องประชุม 

เพ่ือให้กำรประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและรำบรื่น ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถำมหรือข้อเสนอแนะ ขอให้เขียนค ำถำมลงใน
กระดำษที่ธนำคำรได้จัดเตรียมไว้ส่งให้แก่เจ้ำหน้ำที่แทนกำรใช้ไมโครโฟน ค ำถำมที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งล่วงหน้ำเพ่ือขอให้พิจำรณำตอบ 
ในที่ประชุมจะได้รับกำรชี้แจงเมื่อถึงระเบียบวำระที่เก่ียวข้อง ส่วนค ำถำมอื่นๆ นอกเหนือจำกระเบียบวำระที่ก ำหนดจะได้รับ              
กำรชี้แจงในระเบียบวำระที่ 8 ซึ่งเป็นวำระปรึกษำกิจกำรอื่นๆ 

ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ในกำรประชุมคร้ังนี้มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จ ำนวน 27 รำย 
และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จ ำนวน 2 รำย รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะ จ ำนวน 29 รำย 
ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 921,452,881 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9875 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมดของธนำคำร ครบเป็น 
องค์ประชุมตำมข้อบังคับของธนำคำร  

ประธำนจึงกล่ำวเปิดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 
หลังจำกที่ประธำน ได้กล่ำวเปิดประชุมแล้ว ในระหว่ำงกำรประชุมได้มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง

เพ่ิมเติมอีก 2 รำย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะ จ ำนวน 31 รำย ถือหุ้นรวมกัน
ทั้งสิ้น 921,452,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9876 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด 

จำกนั้น ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 
มิถุนำยน 2563 โดยธนำคำรได้จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 
ประธำนได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง

ซักถำม หรือขอให้แก้ไขรำยงำนกำรประชุมเป็นอย่ำงอื่น ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย จ ำนวน 921,452,881 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      

 
 
 
 
 



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564                                 หน้ำ 4 จำกจ ำนวน 11 หน้ำ 
ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)  
 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี  2563 ดังปรากฏ              
ในรายงานประจ าปี 

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำให้สัตยำบันกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำในปี 2563 ดังปรำกฏ 
ในรำยงำนประจ ำปี 

ประธำนกล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ ธนำคำรจะน ำเสนอวีดิทัศน์สรุปผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำในปี 2563 
และเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำให้สัตยำบันกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดปรำกฏใน “รำยงำนจำกคณะกรรมกำร” หน้ำ 1-2 
ของรำยงำนประจ ำปี และเอกสำรแนบ 3 หน้ำ 16-17 ของหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำให้สัตยำบันกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำ 
ในปี 2563 ดังปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี  

ประธำนได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือ
ซักถำมแต่ประกำรใด ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติให้สัตยำบันกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำในปี 2563 
ดังปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้สัตยาบันกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำในปี 2563 ดังปรำกฏในรำยงำน
ประจ ำปี ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ ำนวน 921,452,881 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      

 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคาร ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของธนำคำร ส ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่แสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปี 2563 ซึ่งได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตรวจสอบ 
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว โดยธนำคำรได้จัดส่งรำยงำนประจ ำปีดังกล่ำวให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุม 
ครั้งนี้แล้ว และขอให้นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรน ำเสนอต่อที่ประชุม 

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรสรุปรำยละเอียดของงบกำรเงินต่อที่ประชุม และขอให้นำยชำตรี จันทรงำม รองกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ชี้แจงรำยละเอียดและ         
กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน  

รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ได้ชี้แจงรำยละเอียดและกำรวิเครำะห์งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จต่อที่ประชุม โดยสรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
รายการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม 264,921 
หนี้สินรวม 232,266 
ส่วนของเจ้ำของรวม 32,655 
ก ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนำคำร) 3,786 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท) 4.11 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ของธนำคำร ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564                                 หน้ำ 5 จำกจ ำนวน 11 หน้ำ 
ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)  
 

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำในวำระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ของธนำคำร ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของธนำคำร ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวำคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ ำนวน 921,452,881 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      

 

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 และการงดจ่ายปันผล  
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2563 และกำรงดจ่ำยปันผลและ
รับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล โดยขอให้นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรน ำเสนอต่อที่ประชุม 

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ในปี 2563 ธนำคำรมีก ำไรสุทธิจ ำนวน 3,786,311,382 บำท  
ลดลง 1,417,464,818 บำท จำกปี 2562 เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด 19 

ตำมมำตรำ 115 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย  
กำรจ่ำยเงินปันผลจะต้องจ่ำยจำกก ำไรที่เป็นเงินสดจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นอกจำกนี้ มำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 40 ธนำคำรต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรอง 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2563 ธนำคำรไม่จัดสรรเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำย เนื่องจำกธนำคำรมีส ำรองครบถ้วน
ตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว นอกจำกนี้ ตำมนโยบำยธนำคำรแห่งประเทศไทย ธนำคำรพำณิชย์สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้ไม่เกิน
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลในปี 2562 และต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิของธนำคำรส ำหรับปี 2563   

ทั้งนี้ ธนำคำรมีก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน และก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรปี 2563  
ตำมรำยละเอียดดังนี้    

 (หน่วย: บาท) 
ก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 18,255,406,562 
เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2562 (976,861,754) 
ก ำไรสุทธิของธนำคำรส ำหรับปี 2563 3,786,311,382 
ปรับรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด 427,693,243    
เงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2563 (1,889,213,769) 
ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังการจ่ายปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  19,603,335,664 

ธนำคำรมีก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี 2563 จ ำนวน 3,786,311,382 บำท และธนำคำรได้จ่ำย เงินปันผล 
ระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี 2563 จ ำนวน 1,889,213,769 บำท ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ทั้งนี้ ธนำคำรมีก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังกำรจ่ำยปันผล ณ สิ้นปี 2563 จ ำนวน 19,603,335,664 บำท 

ธนำคำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลในอัตรำที่เหมำะสมตำมผลกำรด ำเนินงำนและกฎเกณฑ์ที่ เก่ียวข้อง โดยคงไว้  
ซึ่งอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ที่แข็งแกร่งและเพียงพอต่อกำรขยำยตัวของธุรกิจในอนำคต ทั้งนี้  
กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลคิดเป็นอัตรำร้อยละ 49.9 ของก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี 2563 เทียบกับอัตรำร้อยละ 97.5  
ในปี 2562  



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564                                 หน้ำ 6 จำกจ ำนวน 11 หน้ำ 
ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)  
 

ณ สิ้นปี  2563 เงินกองทุนของธนำคำรอยู่ ในระดับที่แข็งแกร่งโดยอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ เสี่ยงที่  
ร้อยละ 22.78 และอัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 18.07 เทียบกับระดับเงินกองทุนตำมกฎหมำยก ำหนดที่ 
ร้อยละ 11 และร้อยละ 8.5 ตำมล ำดับ ซึ่งเพียงพอต่อกำรสนับสนุนกำรเติบโต และรองรับควำมไม่แน่นอนตลอดจนควำมผันผวนใน
อนำคต อย่ำงไรก็ดี เพ่ือเพ่ิมควำมแข็งแกร่งของเงินกองทุน และเสริมสร้ำงควำมเสถียรภำพและควำมมั่นคงทำงกำรเงิน  
ก ำไรส่วนที่เหลือจ ำนวน 757,262,276 หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี 2563 จะถูกจดัสรรเป็นเงินกองทุน 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน
ส ำหรับปี 2563 และกำรงดจ่ำยปันผล และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

- ไม่จัดสรรเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำย เนื่องจำกธนำคำรมีส ำรองครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว 
- รับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ  

ในอัตรำหุ้นละ 2.05 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินรวม 1,889,213,769 บำท ซึ่งจ่ำยเมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2564  
- จัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2563 จ ำนวน 757,262,276 บำท เป็นเงินกองทุน 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำในวำระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน
ส ำหรับปี 2563 และกำรงดจ่ำยปันผล  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2563 และกำรงดจ่ำยปันผลตำมที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ ำนวน 921,452,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      

 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2564 

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2564 และ 
ขอให้รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ชี้แจงรำยละเอียดในวำระนี้ 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
และข้อ 41 ของข้อบังคับของธนำคำร ซึ่งก ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีของธนำคำรทุกปี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชี ส ำหรับปี 2564 ตำมแนวปฏิบัติ                  
เรื่องกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชี และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง นำงสำวรัตนำ จำละ และ/หรือ นำงสำวสมใจ คุณปสุต 
และ/หรือ นำงสำววรรณวิไล เพชรสร้ำง สังกัดบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนำคำรส ำหรับปี 2564 โดย
พิจำรณำว่ำผู้สอบบัญชีดังกล่ำว มีคุณสมบัติตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด และมีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่น่ำพอใจ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่ำวได้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยแล้ว โดยก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนำคำรส ำหรับปี 2564 ไม่เกิน 5,800,000 บำท ไม่เปลี่ยนแปลงจำก         
ปี 2563 

คณะกรรมกำรเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ง 
นำงสำวรัตนำ จำละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3734 และ/หรือ นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4499 
และ/หรือ นำงสำววรรณวิไล เพชรสร้ำง ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5315 สังกัดบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของธนำคำรส ำหรับปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสำมำรถลงนำมในรำยงำนของผู้สอบบัญชีได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่ำว
ได้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว และก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับผู้สอบบัญชีส ำหรับปี 2564 ไม่เกิน 
5,800,000 บำท  



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564                                 หน้ำ 7 จำกจ ำนวน 11 หน้ำ 
ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)  
 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ 
ในวำระนี ้ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติ
กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2564  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2564 ตำมที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ ำนวน 921,452,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      

 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 

ประธำนแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เน่ืองจำกในวำระที่ 6 และ 7 เป็นกำรพิจำรณำเร่ืองที่เก่ียวข้องกับกรรมกำรธนำคำร ดังนั้น 
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรจึงสมัครใจออกจำก 
ที่ประชุมในระหว่ำงกำรพิจำรณำวำระดังกล่ำว และเสนอให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นท่ำนใดท่ำนหนึ่งเป็นผู้ด ำเนินกำรประชุมในวำระที่ 
6 และ 7 

ที่ประชุมเลือก คุณสุทธินี เมืองแมน ผู้รับมอบฉันทะ เป็นผู้ด ำเนินกำรประชุมในวำระที่ 6 และ 7 ซึ่งคุณสุทธินี เมืองแมน 
ผู้ด ำเนินกำรประชุม ได้ขอให้เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงรำยละเอียดในวำระที่ 6 ต่อที่ประชุม  

เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงรำยละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุม ว่ำ ตำมข้อบังคับของธนำคำรที่ก ำหนดให้ในกำรประชุม 
ผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครั้งให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรทั้งชุดพร้อมกันในครำวเดียว ส่งผลให้คณะกรรมกำรทั้งคณะครบวำระ  
กำรด ำรงต ำแหน่งพร้อมกันในวันน้ี ในวำระนี้แบ่งกำรพิจำรณำเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นกำรพิจำรณำอนุมัติจ ำนวนกรรมกำร 
และส่วนที่ 2 เป็นกำรพิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำร 

ในกำรพิจำรณำอนุมัติจ ำนวนกรรมกำร ข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 22 ก ำหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก ำหนดจ ำนวนผู้ที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของธนำคำรเป็นคร้ังครำวโดยให้มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร รวมทั้งมีสัดส่วนของกรรมกำรที่มีสัญชำติไทยตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ในกำรนี้คณะกรรมกำรเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของ บริษัท ทิสโก้ 
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ที่ได้พิจำรณำจ ำนวนกรรมกำรที่เหมำะสมในกำรก ำกับดูแลกิจกำรธนำคำร คุณสมบัติ และ
คุณประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่มีต่อธนำคำร โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นขององค์กร 
เพ่ือให้คณะกรรมกำรธนำคำรมีขนำดและองค์คณะที่เหมำะสม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำก ำหนดจ ำนวนกรรมกำรที่ 12 รำย  
โดยแจ้งว่ำผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเองหรือผูร้ับมอบฉันทะให้มำร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 

คุณสุทธินี เมืองแมน ผู้ด ำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ
ในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติจ ำนวนกรรมกำรที่ 12 รำย  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ ำนวนกรรมกำรที่ 12 รำย ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ ำนวน 921,452,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      

จำกนั้น เลขำนุกำรบริษัทชี้แจงว่ำ ข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 23 และข้อ 24 ก ำหนดให้ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปีทุกคร้ัง ให้เลือกตั้งคณะกรรมกำรทั้งชุดพร้อมกันในครำวเดียว โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรลงคะแนนเสียงแบบสะสม 
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(Cumulative Voting) ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด มำตรำที่ 70 และมำตรำที่ 71 วรรค 1 เพ่ือช่วยให้ผู้ถือหุ้น
รำยย่อยมีโอกำส ในกำรเลือกตั้งตัวแทนเข้ำมำรับต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทมำกยิ่งขึ้น 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) จะคัดเลือกและ
กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม โดยพิจำรณำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประวัติ ประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ ควำมเข้ำใจ 
อย่ำงเพียงพอในด้ำนกำรธนำคำร กำรเงิน เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสำรสนเทศ กฎหมำย และอื่นๆ โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำร 
และประโยชน์สูงสุดขององค์กร ตลอดจนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กฎหมำย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมกำรมีขนำด
และองค์คณะที่เหมำะสมที่สุด ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติตำมประกำศธนำคำร
แห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งคุณสมบัติ
ตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้  

หลังจำกกำรพิจำรณำคุณสมบัติที่เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรธนำคำรของบุคคลที่ได้รับกำรคัดเลือก
ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทแม่แล้ว คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจำรณำเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมกำร ประกอบด้วยกรรมกำรรำยเดิม 10 (สิบ) ท่ำน และบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อรำยใหม่ 
2 (สอง) ท่ำน คือ นำยกนิช บุณยัษฐิต ิและนำยเมธำ ปิงสุทธิวงศ์ ด้วยพิจำรณำว่ำท่ำนเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ 
และประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจธนำคำร ซึ่งจะสำมำรถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
ธนำคำร และคณะกรรมกำรยังเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมกำร ซึ่งบุคคลที่ได้รับ
กำรเสนอชื่อทุกท่ำนได้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว รำยละเอียดประวัติของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อปรำกฏใน
หนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ท่ำนผู้ถือหุ้นแล้ว 

รายนาม ต าแหน่งที่เสนอ 
1. นำยปลิว  มังกรกนก กรรมกำรอิสระ 
2. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมกำรอิสระ 
4. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน ์ กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 
5. นำยสถิตย์ อ๋องมณี กรรมกำรอิสระ 
6. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ กรรมกำรอิสระ 
7. ดร. กุลภัทรำ สิโรดม กรรมกำรอิสระ 
8. นำยกนิช บุณยัษฐิติ กรรมกำรอิสระ 
9. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 
10. นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 
11. นำยศักด์ิชัย พีชะพัฒน์ กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 
12. นำยเมธำ ปิงสุทธิวงศ์ กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 

คณะกรรมกำรเสนอเลือกตั ้งกรรมกำรอิสระที ่ด ำรงต ำแหน่งเกินกว่ำ 9 ปีต่อเนื ่องกัน คือ นำยปลิว มังกรกนก
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทแม่มีควำมเห็นว่ำท่ำนเป็นบุคลำกรที่มีควำมรู้ และควำมสำมำรถ 
เป็นที่ยอมรับอย่ำงสูง มีประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจในธุรกิจสถำบันกำรเงินที่เหมำะสม แ ละจ ำเป็นต่อกำรสนับสนุน 
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมทั้งที่ผ่ำนท่ำนปฏิบัติหน้ำที่ได้เป็นอย่ำงดี ตลอดจนให้ควำมเห็น 
อย่ำงเป็นอิสระและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อธนำคำรมำโดยตลอด 

คณะกรรมกำรเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทแม่ และเห็นควรเสนอ
ให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรตำมที่เสนอ เนื่องจำกเห็นว่ำกรรมกำรทั้ง 12 (สิบสอง) ท่ำน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
เหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของธนำคำร และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องในกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำร  
อีกทั้งกรรมกำรปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับของธนำคำร มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

นอกจำกนี้ นำยปลิว มังกรกนก, รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์, นำยสถิตย์ อ๋องมณี, ดร. จรัสพงศ์ 
โชติกวณิชย์, ดร. กุลภัทรำ สิโรดม และนำยกนิช บุณยัษฐิติ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมนิยำมกรรมกำรอิสระตำมประกำศธนำคำร 
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แห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
คุณสมบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้ และสำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระและ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

คุณสุทธินี เมืองแมน ผู้ด ำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ
ในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติแต่งตั้งกรรมกำร 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังรำยชื่อต่อไปนี้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ด้วยวิธีลงคะแนนเสียง 
แบบสะสม (Cumulative Voting) ตำมข้อบังคับของธนำคำร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1. นำยปลิว  มังกรกนก 921,452,995 เสียง 0 เสียง 
2. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล 921,452,995 เสียง 0 เสียง 
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 921,452,995 เสียง 0 เสียง 
4. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน ์ 921,452,995 เสียง 0 เสียง 
5. นำยสถิตย์ อ๋องมณี 921,452,995 เสียง 0 เสียง 
6. นำยจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ 921,452,995 เสียง 0 เสียง 
7. รองศำสตรำจำรย์ ดร. กุลภัทรำ สิโรดม 921,452,995 เสียง 0 เสียง 
8. นำยกนิช บุณยัษฐิติ 921,452,995 เสียง 0 เสียง 
9. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) 921,452,995 เสียง 0 เสียง 
10. นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ 921,452,995 เสียง 0 เสียง 
11. นำยศักด์ิชัย พีชะพัฒน์ 921,452,995 เสียง 0 เสียง 
12. นำยเมธำ ปิงสุทธิวงศ์ 921,452,995 เสียง 0 เสียง 

 รวม 11,057,435,940 เสียง 0 เสียง 

 งดออกเสียง  - ไม่มี - เสียง   
บัตรเสีย  - ไม่มี - เสียง   

 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ  

คุณสุทธินี เมืองแมน ผู้ด ำเนินกำรประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร และขอให้
เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงรำยละเอียดต่อที่ประชุม 

เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงรำยละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทแม่
ทบทวนค่ำตอบแทนกรรมกำรและพิจำรณำอัตรำค่ำตอบแทนที่เหมำะสม เป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
มีควำมเหมำะสมต่อภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร รวมทั้งสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ในกลุ่มอุตสำหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน  

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทแม่  และ
เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติอัตรำค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย ที่ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
ในบริษัทแม่ หรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ จะได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนและ 
เบี้ยประชุม ส ำหรับปี 2564 ในรูปแบบและอัตรำเดียวกับที่จ่ำยให้กับกรรมกำรบริษัทแม่ ซึ่งเท่ำกับอัตรำที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 รวมถึงค่ำตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน ทั้งนี้ จะไม่มีกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมให้แก่กรรมกำรและสมำชิกของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยที่เป็นพนักงำนหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ปรำกฏรำยละเอียดอัตรำค่ำตอบแทน
กรรมกำรในปัจจุบันและอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เสนอดังนี้ 
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 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
     (หน่วย: บาท) 

 
มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2564 

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(ร้อยละ) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบี้ยประชุม 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบี้ยประชุม 

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

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

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

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

 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน 
1. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภำพส ำหรับกรรมกำรสัญชำติไทยที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป 
2. กำรประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของธนำคำร 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้ถือหุ้นอำจก ำหนดค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติมส ำหรับ
กรรมกำรที่ได้รับกำรมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพ่ิมเติมแทนคณะกรรมกำรก็ได้   

คุณสุทธินี เมืองแมน ผู้ด ำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ 
ในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ทั้งนี้ กรรมกำรทุกท่ำนมิได้ถือหุ้นธนำคำรแต่อย่ำงใด 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ดังนี้ 

เห็นด้วย จ ำนวน 921,452,995 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
ไม่มีบัตรเสีย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

เมื่อที่ประชุมพิจำรณำวำระที่เก่ียวข้องกับกรรมกำรเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ทุกท่ำนจึงกลับเข้ำร่วมประชุมในวำระต่อไป 

คณะกรรมกำรกลับเข้ำที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกล่ำวขอบคุณที่แต่งตั้งให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564                                 หน้ำ 11 จำกจ ำนวน 11 หน้ำ 
ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)  
 

ระเบียบวาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธำนกล่ำวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำมเรื่องต่ำงๆ ที่เก่ียวกับกำรด ำเนินกิจกำรของธนำคำร ปรำกฏว่ำ 
ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมแต่ประกำรใด 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว ประธำนได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่สละเวลำมำประชุม 
และกล่ำวปิดประชุมเวลำ 11.30 น.  
 
 
 
 

- ปลิว มังกรกนก - 
(นำยปลิว มังกรกนก) 
ประธำนที่ประชุมและ 
ประธำนคณะกรรมกำร 

 
 

- ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ -  
(นำยไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์) 

เลขำนุกำรบริษัท 
 


