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เรื่อง

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติกาหนดให้มี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ซึ่งเรียกประชุมโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยส่ งหนั งสือ เชิญ ประชุมและด าเนิ นการประชุม ตามที่ กาหนดไว้ในข้อ บังคั บของธนาคารและตามลาดับระเบี ยบวาระในหนังสื อ
เชิญประชุม โดยมีสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ตามเสนอ
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. พิจารณาให้สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทาในปี 2563 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้สรุปรายละเอียดการดาเนินธุรกิจพร้อมคาอธิบายประกอบผลการดาเนินงานประจาปี 2563
ไว้อย่างชัดเจนใน “รายงานจากคณะกรรมการ” ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี ตามเอกสารแนบ 2 และเอกสารแนบ 3
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถื อหุ้นให้ สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ ได้กระทาในปี 2563
ดังปรากฏในรายงานประจาปี
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคาร สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้จัดให้มีการทางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ แสดงไว้ใน
รายงานประจาปี 2563 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ทั้งนี้ รายงานของ
ผู้สอบบัญชี งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 โดยสรุป
เป็นภาพรวมดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของรวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
264,921
232,266
32,655
3,786
4.11
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2563 และการงดจ่ายปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล
วั ต ถุ ประสงค์ แ ละเหตุ ผ ล ในปี 2563 ธนาคารมี ก าไรสุ ท ธิ จ านวน 3,786,311,382 บาท ลดลง 1,417,464,818 บาท จากปี 2562
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
ตามพระราชบัญญั ติ บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย การจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่าย
จากกาไรที่เป็นเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการและจากส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นเงินสารองตามกฎหมาย และเนื่องจากธนาคาร
มีเงินสารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว ธนาคารจึงไม่จาเป็นต้องจัดสรรกาไรสาหรับปี 2563 เป็นเงินสารองตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ตามนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์สามารถจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2562
และต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิของธนาคารสาหรับปี 2563
ทั้งนี้ ธนาคารมีกาไรจากผลการดาเนินงานและกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2563 ตามรายละเอียดดังนี้
กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินปันผลจ่ายจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562
กาไรสุทธิของธนาคารสาหรับปี 2563
ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2563

(หน่วย: บาท)
18,255,406,562
(976,861,754)
3,786,311,382
427,693,243
(1,889,213,769)

กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังการจ่ายปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

19,603,335,664

ธนาคารมี กาไรจากผลการด าเนินงานของปี 2563 จานวน 3,786,311,382 บาท และธนาคารได้ จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจาก
ผลการดาเนินงานของปี 2563 จานวน 1,889,213,769 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้ งนี้ ธนาคารมี
กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังการจ่ายปันผล ณ สิ้นปี 2563 จานวน 19,603,335,664 บาท
ธนาคารพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมตามผลการดาเนินงานและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคงไว้ซึ่งอัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ที่แข็งแกร่งและเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ การจ่ายปันเงิ นระหว่างกาลคิดเป็น
อัตราร้อยละ 49.9 ของกาไรจากผลการดาเนินงานของปี 2563 เทียบกับอัตราร้อยละ 97.5 ในปี 2562
ณ สิ้ นปี 2563 เงิ นกองทุ นของธนาคารอยู่ ในระดั บที่ แข็ งแกร่ งโดยอั ตราส่ วนเงิ นกองทุ นต่ อ สิ นทรั พย์ เสี่ ยงที่ ร้ อ ยละ 22.78 และ
อัตราส่วนเงินกองทุ นชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ ร้อยละ 18.07 เที ยบกับระดับเงินกองทุ นตามกฎหมายกาหนดที่ ร้อยละ 11 และ
ร้อยละ 8.5 ตามลาดับ ซึ่งเพียงพอต่อการสนับสนุนการเติบโต และรองรับความไม่แน่นอนตลอดจนความผันผวนในอนาคต อย่างไรก็ดี
เพื่ อ เพิ่ ม ความแข็ งแกร่ งของเงิ นกองทุ น และเสริ ม สร้ างความเสถี ยรภาพและความมั่ นคงทางการเงิ น ก าไรส่ วนที่ เหลื อ จ านวน
757,262,276 หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของกาไรจากผลการดาเนินงานของปี 2563 จะถูกจัดสรรเป็นเงินกองทุน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงาน
สาหรับปี 2563 และการงดจ่ายปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- ไม่จัดสรรเป็นเงินสารองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
- รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ
2.05 บาท คิดเป็นจานวนเงินรวม 1,889,213,769 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564
- จัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2563 จานวน 757,262,276 บาท
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คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เพื่ อ อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรก าไรจากผลการด าเนิ น งานส าหรั บ ปี 2563 และการงดจ่ า ยเงิ น ปั น ผล และไม่ ต้ อ งลงคะแนนเสี ย ง
สาหรับการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2563
5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2564
วั ตถุ ประสงค์ และเหตุ ผล เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 และข้ อ บั งคั บของธนาคาร ข้ อ 41
ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคารทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ธนาคารสาหรับปี 2564 ตามแนวปฏิบัติ เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และ
คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอให้ ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จารณาแต่ งตั้ ง นางสาวรั ต นา จาละ และ/หรื อ นางสาวสมใจ คุ ณปสุ ต และ/หรื อ
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง สังกัดบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสาหรับปี 2564 เนื่องจากพิจารณาว่า
ผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ทั้ง นี้ ผู้สอบบัญชีที่รับการเสนอชื่ อทุกท่านต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสาหรับปี 2563 จานวนไม่เกิน 5,800,000 บาท ปรากฏรายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 5
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5315 สังกัดบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสาหรับ
ปี 2564 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกาหนดค่าตอบแทน
สาหรั บผู้ สอบบั ญ ชี ส าหรั บปี 2564 จ านวนไม่ เกิ น 5,800,000 บาท โดยผู้ สอบบั ญ ชี คนใดคนหนึ่ งสามารถลงนามในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีได้
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
6. พิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 22 กาหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนดจานวนผู้ที่จะดารง
ตาแหน่งกรรมการของธนาคารเป็นครั้งคราวโดยให้มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี้ ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 23 และ 24 กาหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุ กครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการ
ทั้ ง ชุ ด พร้ อ มกั น ในคราวเดี ยว โดยให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเลื อ กตั้ ง กรรมการตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารลงคะแนนเสี ยงแบบสะสม
(Cumulative Voting) ตามเอกสารแนบ 9
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุด
ของธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท ทิ สโก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ทแม่ ”)
จะพิจารณาคัดเลื อกและกลั่นกรองบุคคลที่ มีคุ ณสมบั ติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้ านต่างๆ
มีความเข้าใจเพียงพอด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย และอื่นๆ ตลอดจนเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของธนาคาร และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป
ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่แล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดจานวน
กรรมการที่ 12 (สิบสอง) ท่ าน ประกอบด้วยกรรมการรายเดิม 10 (สิบ) ท่าน และบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อรายใหม่ 2 (สอง) ท่าน
คือ นายกนิช บุณยัษฐิติ และนายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ ด้วยพิจารณาว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ธุ รกิ จธนาคาร ซึ่ งจะสามารถให้ ข้ อ เสนอแนะที่ เป็ นอิ สระและเป็ นประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ นธุ รกิ จของธนาคาร และ
คณะกรรมการยังเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุ คคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการ ซึ่งบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อ
ทุ ก ท่ า นได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากธนาคารแห่ ง ประเทศไทยแล้ ว รายละเอี ย ดประวั ติ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอเป็ น กรรมการและ
นิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายปลิว มังกรกนก
นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
นายสถิตย์ อ๋องมณี
ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
ดร. กุลภัทรา สิโรดม
นายกนิช บุณยัษฐิติ
นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
นายซาโตชิ โยชิทาเกะ
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์

กรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยธนาคารมีกรรมการอิสระซึ่งดารงตาแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน คือ นายปลิว มังกรกนก (รวม 9 ปี 8 เดือน หากได้รับเลือกและ
ด ารงต าแหน่ งจนครบวาระนี้ ) คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท แม่ มี ความเห็ น ว่ า ท่ า นเป็ นผู้ มี ค วามรู้
ความชานาญ ประสบการณ์ และความเข้าใจในธุรกิจสถาบันการเงินที่ เหมาะสมและจาเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งที่ผ่านมาท่านปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคารมาโดยตลอด
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ นชอบกั บข้ อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทนของบริษั ทแม่
และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการของธนาคารที่ 12 (สิบสอง) ราย และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอ
เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า กรรมการทั้ ง 12 (สิ บ สอง) ราย เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น เหมาะสมกั บ การประกอบธุ ร กิ จ ของธนาคาร
และไม่ มี ลั กษณะต้ อ งห้ ามตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อ งในการแต่ งตั้ งให้ เป็ นกรรมการ อี กทั้ งกรรมการปั จจุ บั นได้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ด้ ว ย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการ ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว นอกจากนี้ นายปลิว
มังกรกนก รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ นายสถิตย์ อ๋องมณี ดร.จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม และ
นายกนิ ช บุ ณยั ษฐิ ติ เป็ นผู้มี คุ ณสมบั ติ ตามนิ ยามกรรมการอิ สระที่ ธนาคารก าหนด สามารถให้ ความเห็ นได้ อ ย่ างเป็ นอิ สระและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ มติที่ประชุมในวาระนี้ สาหรับการพิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน และส าหรั บ การพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง กรรมการ ใช้ วิ ธี ล งคะแนนเสี ย งแบบสะสม
(Cumulative Voting) ตามข้อบังคับของธนาคาร
7. พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุ ผ ล ค่ า ตอบแทนกรรมการควรทบทวนเป็ น ประจ าทุ ก ปี เพื่ อ ให้ ค่ า ตอบแทนกรรมการมี ค วามเหมาะสม
ต่อภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ของบริษัทแม่ และนาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 7
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
บริษัทแม่ และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยในรูปของค่าตอบแทน
รายเดือนและเบี้ยประชุมในอัตราเดิม เท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 รวมถึงประกันชีวิตและ
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพสาหรับกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตลอดจนการประกันภัยความรับผิดชอบของ
กรรมการและเจ้าหน้าที่ของธนาคาร โดยให้มีผลจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น
อาจกาหนดค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมสาหรับกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
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8. ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)
จึ ง เรี ยนมาเพื่ อ ทราบ และขอเรี ย นเชิ ญ ท่ านผู้ ถื อ หุ้ น เข้ า ร่ ว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดั ง กล่ าวข้ างต้ น อนึ่ ง เนื่ อ งด้ ว ย
ในสถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ธนาคารจะพิจ ารณาทางเลือ กสาหรับ การประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น
ประจาปี โดยให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อ สุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุก ท่าน ดังนั้น ธนาคารจึงขอความร่วมมือ
ท่ า นผู้ ถื อ หุ้ น โปรดพิ จารณามอบฉั นทะให้ แก่ กรรมการอิ สระของธนาคารเข้ าประชุ มแทนการเข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง
โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ ในการลงคะแนนเสียงในทุ กวาระ เพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่าน
ได้อย่างชัดเจน ตามเอกสารแนบ 8 และได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับเอกสารแสดงตนมายังธนาคารก่อนเริ่มการประชุม
สาหรับผู้ ถือหุ้ นที่ ประสงค์จะเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง ธนาคารขอเรี ยนว่ ามี จานวนที่ นั่งในห้อ งประชุ มจากัด ตามข้ อกาหนดของ
หน่วยงานทางการ โดยกาหนดระยะห่างระหว่างที่ นั่ งตามมาตรการด้านสาธารณสุข และขอความร่วมมือท่ านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ
ที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ธนาคารกาหนดอย่างเคร่งครัด
ท่ านผู้ ถือ หุ้น สามารถเรียกดูหนังสือ บอกกล่ าวเชิ ญประชุ มสามั ญ ผู้ถื อหุ้ นและเอกสารประกอบผ่านเว็บไซต์ ของธนาคารได้ ตั้งแต่
วันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ www.tisco.co.th และหากท่านมีข้อสงสัยหรือคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมท่านสามารถส่งคาถามล่วงหน้า
มายังธนาคาร ก่อนวันที่ 20 เมษายน 2564 ได้ที่อีเมล tisco_cs@tisco.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสานักเลขานุการบริษัท
ธนาคารทิ สโก้ จ ากั ด (มหาชน) ชั้ น 21 อาคารทิ ส โก้ ท าวเวอร์ ถนนสาทรเหนื อ แขวงสี ล ม เขตบางรั ก กรุ งเทพมหานคร 10500
โดยระบุชื่อและช่องทางการติดต่อเพื่อที่ธนาคารจะติดต่อกลับได้
อนึ่ ง เพื่ อ ให้ ก ารลงทะเบี ย นเพื่ อ เข้ า ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ไปด้ ว ยความสะดวกรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น ขอให้ ท่ า นผู้ ถื อ หุ้ น และ/หรื อ
ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วตามเอกสารแนบ 8 พร้อม เอกสารแสดงตน
ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยธนาคารได้กาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564
ธนาคารขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูรายงานประจาปี 2563 โดยการสแกนรหัสคิวอาร์จากหนังสือเชิญประชุม
หากผู้ถือหุ้นท่ านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรูปเล่มสามารถติดต่อขอรับได้ที่สานักเลขานุการบริษัท ตามอีเมลและ
ที่อยู่ที่ระบุข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

(นายปลิว มังกรกนก)
ประธานคณะกรรมการ

สานักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2633 6805, 0 2633 6811

ธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น จึงได้จัดให้มีประกาศ
ความเป็นส่วนตัวเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองข้ อ มูลส่ วนบุ คคล พ.ศ. 2562 รวมถึ งกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง ไว้ ที่ เว็ บไซต์ www.tisco.co.th
กรณีที่ ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมแทน ขอให้ผู้ถือหุ้นดาเนินการแจ้งให้ผู้รับมอบฉันทะทราบถึงประกาศ
ความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
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เอกสารแนบ 1
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สานักงานใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) เลขที่ 48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ ท าหน้าที่เป็นประธานของที่ ประชุม (“ประธาน”) และแจ้งให้
ที่ประชุมทราบว่ามีกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร และผู้สอบบัญชีของธนาคารเข้าร่วมประชุม
โดยได้แนะนาเป็นรายบุคคลดังนี้
กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0000 ของจานวนกรรมการทั้งหมด 10 คน คือ
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

3. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
4. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
5.
6.
7.
8.

ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
ดร. กุลภัทรา สิโรดม
นายซาโตชิ โยชิทาเกะ
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

กรรมการที่ลาประชุม
1. นายสถิตย์ อ๋องมณี
2. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)

ประธานคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
ประธานคณะกรรมการบริหาร
และกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน
กรรมการกากับความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร และกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการกากับความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร และกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน

ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ให้บริหารจัดการธนาคาร
เข้าร่วมประชุม 6 คน คือ
1. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ
2. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย
3. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดีและบริการธนาคาร
4. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1
5. นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย
6. นายพิชา รัตนธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ธุรกิจธนบดี
กรรมการและผู้บริหารจากบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม 3 คน คือ
1. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
2. นายชาตรี จันทรงาม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง
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3. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สานักกากับดูแลกิจการ
และเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ
1. นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499
2. นางสาวนภัสวรรณ พรเลิศ
ผู้จัดการ
ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมการประชุมสามัญประจาปี 2563 ของธนาคาร และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจาก
การจัดประชุมยังอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคารจึงต้องกาหนดมาตรการและแนวปฏิบัติ
สาหรับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งอาจท าให้เกิดความล่าช้า และทาให้ผู้ถือหุ้น
ไม่ ได้ รั บความสะดวก ประธานได้ กล่ าวขออภั ย และขอบคุ ณในความเข้ าใจและความร่วมมื อ อย่ างดี ยิ่ ง ประธานได้ แจ้ งที่ ประชุ มว่ า
เพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะดาเนินการประชุมให้สั้น กระชับ รวมทั้งงดใช้ไมโครโฟนสาหรับการสอบถามในห้องประชุม
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม ขอให้เขียนคาถามลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่แทน
ธนาคารได้มอบหมายให้ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จากัด เป็นผู้ทาหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้อง
ตามกฎหมายและข้อบังคับของธนาคาร โดยบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จากัด ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสังเกตการณ์การลงทะเบียนเข้าประชุมและ
การนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม
ธนาคารได้ เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 พร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบ
ไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยชอบตามข้อบังคับของธนาคารและตามกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษา
ข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
จากนั้น ประธานได้ขอให้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงระเบียบการออกเสียงลงคะแนน
ตามข้อบังคับของธนาคาร
เลขานุการบริษัท ชี้แจงระเบียบการออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 20 ซึ่งกาหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
ตนเองหรื อ มี ผู้ แทนรั บมอบฉั นทะให้ ม าเข้ าประชุ ม มี สิ ท ธิ อ อกเสี ยงหนึ่ งเสี ยงต่ อ หนึ่ งหุ้ น ยกเว้ นวาระการพิ จารณาแต่ ง ตั้ งกรรมการ
ซึ่งใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในที่ ประชุม ธนาคารได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถื อหุ้นก่อน
เข้าร่วมประชุ ม ทั้ งนี้ ผู้ ถือหุ้ นที่ ยังไม่ได้อ อกเสียงลงคะแนนเป็นการล่วงหน้ าและประสงค์จะออกเสี ยงไม่ เห็นด้วย งดออกเสียง หรื อ
แบ่ งการออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (กรณี เป็ นผู้ ลงทุ นต่างประเทศที่ แต่ งตั้งคั สโตเดียนในประเทศไทย) สามารถลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนนและมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
และระบุการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น ธนาคารได้นาคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกใน
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติแต่ละวาระไว้แล้ว ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งการประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจานวนเสียงเห็นด้วยของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
สาหรับผู้ถื อหุ้นที่ ประสงค์ออกจากการประชุ มก่อ นการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ลงทะเบียน พร้ อมส่งบัตรลงคะแนนคืนให้แก่
เจ้าหน้าที่ธนาคารบริเวณประตูทางเข้าห้องประชุม
เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ ขอให้เขียนคาถามลงในกระดาษ
ที่ธนาคารได้จัดเตรียมไว้ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่แทนการใช้ไมโครโฟน คาถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งล่วงหน้าเพื่อขอให้พิจารณาตอบในที่ประชุมจะได้รับ
การชี้แจงเมื่อถึงระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง ส่วนคาถามอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระที่กาหนดจะได้รับการชี้แจงในระเบียบวาระที่ 8 ซึ่ง
เป็นวาระปรึกษากิจการอื่นๆ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 26 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น
921,452,772 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9875 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของธนาคาร ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร
ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
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หลังจากที่ประธาน ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอี ก
4 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 30 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 921,453,013 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9876 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด
จากนั้น ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
โดยสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ประธานได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัย ประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงซักถาม
หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ที่ ประชุ ม ผู้ ถื อหุ้ นได้ มี ม ติ รั บรองรายงานการประชุ มสามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2562 ด้ วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ ถื อหุ้ น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีบัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

921,452,772
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.0000
0.0000

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทาในปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
ประธานเสนอให้ที่ ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ ได้กระท าในปี 2562 ดังปรากฏในรายงาน
ประจาปี
ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ธนาคารจะนาเสนอวีดิทัศน์ สรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทาในปี 2562 และ
เสนอให้ที่ ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการดาเนิ นงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า 1-2 ของ
รายงานประจาปี และเอกสารแนบ 3 หน้า 15-16 ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว
คณะกรรมการพิ จารณาแล้ ว เห็ น ควรเสนอให้ ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาให้ สั ต ยาบั นการด าเนิ นงานของคณะกรรมการ ที่ ไ ด้ กระท า
ในปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
ประธานได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่ มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นทั กท้วงหรือ
ซักถามแต่ประการใด ประธานจึงเสนอให้ที่ ประชุมพิจารณาลงมติให้สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ ได้กระท าในปี 2562
ดังปรากฏในรายงานประจาปี
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มี มติให้สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีบัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

921,452,772
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
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100.0000
0.0000

ระเบียบวาระที่ 3 พิ จ ารณารั บ รองงบแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ของธนาคาร ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคาร สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงไว้ในรายงานประจาปี 2562 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุ ญาตแล้ ว โดยรายงานประจ าปีดั งกล่ าวได้ ส่ งให้ ผู้ถื อหุ้ นพร้ อมหนั งสื อบอกกล่ าวเชิ ญประชุ มในครั้งนี้ แล้ ว และขอให้นายสุ ทั ศน์
เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ นาเสนอต่อที่ประชุม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้สรุปรายละเอียดของงบการเงินต่อที่ประชุม และขอให้นายชาตรี จันทรงาม ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง บริษัท ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ชี้แจงรายละเอียดและ
การวิเคราะห์งบการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ได้ชี้แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
(หน่วย:พันบาท)

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของรวม
กาไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)
กาไรต่อหุ้น (บาท)

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
ธนาคาร สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่า ในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถามแต่ประการใด จึงเสนอให้ที่ ประชุมลงมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
ธนาคาร สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ มี ม ติ รั บ รองงบแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ของธนาคาร ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีบัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

921,452,772
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.0000
0.0000

ระเบียบวาระที่ 4 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรก าไรจากผลการด าเนิ น งานส าหรั บ ปี 2562 และการงดจ่ า ยปั น ผล และ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประธานเสนอให้ ที่ ประชุ มพิ จารณาอนุ มั ติการจัดสรรกาไรจากผลการด าเนินงานสาหรั บปี 2562 และการงดจ่ ายปั นผลและ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยขอให้นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ นาเสนอต่อที่ประชุม
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารกลุ่ ม ทิ ส โก้ แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ในปี 2562 ธนาคารมี ก าไรสุ ท ธิ จ านวน 5,203,776,200 บาท
เพิ่มขึ้น 294,013,117 บาท จากปี 2561
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ตามมาตรา 115 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 หลั ก เกณฑ์ ข องธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
การจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากกาไรที่เป็นเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 40 ธนาคารต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ซึ่งในปี 2562 ธนาคารไม่จัดสรรเป็นเงินสารองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
ทั้ งนี้ ธนาคารมี ก าไรจากผลการด าเนิ นงาน การจ่ า ยปั นผลระหว่ างกาล และก าไรสะสมที่ ยั งไม่ ได้ จั ดสรร ตามงบการเงิ น
เฉพาะกิจการปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)

กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
กาไรสุทธิของธนาคารสาหรับปี 2562
ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด
กาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลสาหรับปี 2562
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลเพิ่มเติมจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562
กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังการจ่ายปันผล

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 คณะกรรมการได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ จานวน 2 ครั้ง รวมเป็น
อัตราหุ้นละ 5.51 บาท คิดเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 5,077,837,983 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 97.5 ของกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับ
ปี 2562 เทียบกับอัตราร้อยละ 73.2 ในปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากก าไรสุ ท ธิ ที่ คาดว่ าจะมี จากผลการด าเนิ นงานของปี 2562 ให้ แก่ ผู้ ถื อ หุ้ นสามั ญ และผู้ ถื อ หุ้ นบุ ริ ม สิ ท ธิ ในอั ตราหุ้ นละ 4.45 บาท
คิดเป็นจานวนเงินรวม 4,100,976,229 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563
2. ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 คณะกรรมการได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลการดาเนินงานของปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 1.06 บาท คิดเป็นจานวนเงินรวม 976,861,754
บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 โดยการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว เป็นไปเพื่อมิให้สิทธิในการรับเงินปันผล
ของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562 และ
การงดจ่ายปันผล ดังต่อไปนี้
- ไม่จัดสรรเป็นเงินสารองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
- งดจ่ายปันผลจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562 เพิ่มเติม เนื่องจากคณะกรรมการได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้ แก่ ผู้ ถื อ หุ้ นสามั ญ และผู้ ถื อ หุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ จ านวน 2 ครั้ ง รวมเป็ นอั ตราหุ้ นละ 5.51 บาท คิ ดเป็ น จ านวนเงิ นรวม 5,078 ล้ า นบาท
หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 97.5 ของกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562
- จัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นกาไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่า ในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรื อซักถามแต่ประการใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี
2562 และการงดจ่ายปันผล
ที่ ประชุ มผู้ ถื อหุ้ นได้ มี มติ อนุ มั ติ การจั ดสรรก าไรจากผลการด าเนิ นงานส าหรั บปี 2562 และการงดจ่ ายปั นผลตามที่ เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีบัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

921,452,772
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.0000
0.0000

และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2563
ประธานเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละการก าหนดค่ า ตอบแทนส าหรั บ ปี 2563 และขอให้
รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อ 41 ของข้อบังคับของธนาคาร ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนของ
ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องธนาคารทุ ก ปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี ธ นาคารส าหรั บ ปี 2563 ตามแนวปฏิ บั ติ
เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ และ/หรือ นางสาวสมใจ
คุณปสุต และ/หรือ นางยุพดี สัจจะวรรณกุล และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง สังกัดบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
ธนาคารสาหรับปี 2563 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการ
ก ากั บหลั ก ทรั พย์ และตลาดหลั กทรั พย์ ก าหนด และมี ผลการปฏิ บั ติ งานเป็ น ที่ น่ าพอใจ ซึ่ งผู้ ส อบบั ญ ชี ดั งกล่ าวได้ รั บความเห็ นชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว โดยกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสาหรับปี 2563 จานวนไม่เกิน 5,800,000 บาท
ค่ าตอบแทนผู้ สอบบั ญ ชี ของธนาคารโดยบริ ษั ท ส านั กงาน อี วาย จ ากั ด ส าหรั บปี 2563 จ านวน 5,800,000 บาท เพิ่ มขึ้ น
จากปีก่อนร้อยละ 5.1 การปรับเพิ่มของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นไปตามการดาเนินธุรกิจและอัตราเงินเฟ้อ
คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ นางยุพดี สัจจะวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4819 และ/หรื อ นางสาววรรณวิ ไ ล เพชรสร้ า ง ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 5315 สั ง กั ด บริ ษั ท ส านั ก งาน อี ว าย จ ากั ด
เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสาหรับปี 2563 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้ สอบบัญชีได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2563 จานวนไม่เกิน
5,800,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่ มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่ า ในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถามแต่ประการใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนด
ค่าตอบแทนสาหรับปี 2563
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีบัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

921,452,772
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ
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100.0000
0.0000

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 6 และ 7 เป็นการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการธนาคาร ดังนั้นเพื่อให้
ผู้ถือหุ้ นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่ างเต็ มที่ ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ ดี คณะกรรมการจึ งสมั ครใจออกจากที่ ประชุ ม
ในระหว่างการพิจารณาวาระดังกล่าว ประธานจึงขอเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็นผู้ดาเนินการประชุมในวาระที่ 6 และ 7 และขอให้เลขานุการบริษัท
ชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 6 ต่อที่ประชุม
เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมดังนี้ ตามข้อบังคับของธนาคารที่กาหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปีทุกครั้งให้แต่งตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว ส่งผลให้คณะกรรมการทั้งคณะครบวาระการดารงตาแหน่งพร้อมกัน
ในวันนี้ ในวาระนี้แบ่งการพิจารณาเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นการพิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการ และส่วนที่ 2 เป็นการพิจารณาอนุมัติ
การแต่งตั้งกรรมการ
ในการพิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการ ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 22 กาหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด
จานวนผู้ที่ จะดารงตาแหน่งกรรมการของธนาคารเป็นครั้งคราวโดยให้มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งมีสัดส่วนของกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกาหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
ในการนี้คณะกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บริษัท ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน) ได้พิจารณาจานวนกรรมการที่เหมาะสมในการกากับดูแลกิจการธนาคาร คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการที่มีต่อธนาคาร โดยคานึงถึงความจาเป็นขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์คณะที่
เหมาะสม จึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดจานวนกรรมการที่ 10 ราย โดยแจ้งว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะ
ให้มาร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ผู้ดาเนินการประชุม
ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถามแต่ประการใด
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติจานวนกรรมการที่ 10 ราย
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจานวนกรรมการที่ 10 ราย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีบัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

921,452,772
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.0000
0.0000

จากนั้ น เลขานุ การบริ ษั ท ชี้ แจงว่ าในส่ วนของการแต่ งตั้ งกรรมการ ข้ อบั งคั บของธนาคาร ข้ อ 23 และข้ อ 24 ก าหนดให้ น า
หลักเกณฑ์และวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ในการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด มาตรา 70 และมาตรา 71 วรรค 1 เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสในการแต่งตั้งตัวแทนเข้ารับตาแหน่งกรรมการมากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) จะคัดเลือกและกลั่นกรอง
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประวัติ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เป็นผู้มีความเข้าใจเพียงพอใน
ด้านการเงินและการธนาคาร เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย และอื่นๆ โดยคานึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดขององค์กร
ตลอดจนการก ากั บดู แลกิ จการที่ ดี กฎหมาย และกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อให้ คณะกรรมการมี ขนาดและองค์ คณะที่ เหมาะสมที่ สุ ด
ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งคุณสมบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการของทิสโก้
ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการธนาคารของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่แล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและ
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อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ จัดส่ง
ไปให้ท่านผู้ถอื หุ้นแล้ว
รายนาม
ตาแหน่งที่เสนอ
1. นายปลิว มังกรกนก
กรรมการอิสระ
2. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
3. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการอิสระ
4. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน
5. นายสถิตย์ อ๋องมณี
กรรมการอิสระ
6. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
กรรมการอิสระ
7. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ
8. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
9. นายซาโตชิ โยชิทาเกะ
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
10. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ ให้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอ เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 10 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อีกทั้งกรรมการปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ นายปลิว มังกรกนก, รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์, นายสถิตย์ อ๋องมณี, ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
และดร. กุลภัทรา สิโรดม เป็นผู้มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกากับตลาดทุน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งคุณสมบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการกากับดูแลกิจการของทิสโก้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ ผู้ดาเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัย
ประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถามแต่ประการใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
แต่งตั้งกรรมการ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ด้วยวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม
(Cumulative Voting) ตามข้อบังคับของธนาคาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายปลิว มังกรกนก
นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
นายสถิตย์ อ๋องมณี
นายจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
นายซาโตชิ โยชิทาเกะ
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

เห็นด้วย
921,452,773
921,452,773
921,452,773
921,452,773
921,452,773
921,452,773
921,452,773
921,452,773
921,452,773
921,452,773
9,214,527,730
- ไม่มี - ไม่มี -13-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน) เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการและรั บ ทราบค่ า ตอบแทนกรรมการในปั จ จุ บั น และ
ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปต่อที่ ประชุมดังนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่
จะเป็นผู้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นประจาทุกปี สาหรับกรรมการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่ง
กรรมการในบริษัทแม่ และ/หรือดารงตาแหน่งผู้บริหารในกลุ่มทิสโก้
คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบกั บ ข้ อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ของบริ ษั ท แม่
และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและ
เบี้ยประชุม สาหรับปี 2563 ในอัตราเดิม เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อต่า ปรากฏรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)

พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
รายเดือน
คณะกรรมการ
ประธาน
240,000
กรรมการ
50,000
คณะกรรมการบริหาร
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
-

60,000
50,000

เสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2563
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
รายเดือน
240,000
50,000

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(ร้อยละ)

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

-

ทั้งนี้ จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นพนักงานหรือ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
เต็มเวลาของบริษัทในกลุ่มทิสโก้
นอกจากนี้ ยังมีค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน ได้แก่
1. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพเฉพาะกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
คณะกรรมการเห็ น ควรเสนอให้ ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ อั ต ราค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ก รรมการ กรรมการชุ ด ย่ อ ย
ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ในอัตราเดิม รวมถึงประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพเฉพาะ
กรรมการสั ญ ชาติ ไ ทยที่ มี อ ายุ 60 ปี ขึ้ น ไป ตลอดจนการประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการและเจ้ า หน้ า ที่ ข อง ธนาคาร
โดยให้มีผลจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ ผู้ดาเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัย
ประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถามแต่ประการใด จึงเสนอให้ประชุมพิจารณาลงมติ
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและรับ ทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน ทั้ งนี้ กรรมการที่ เป็นผู้ถือหุ้นถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
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ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีบัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

921,452,773
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000

เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการทุกท่าน
จึงกลับเข้าร่วมประชุมในวาระต่อไป
คณะกรรมการกลับเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกล่าวขอบคุณที่แต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานกล่ า วเชิ ญ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น แสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ซั ก ถามเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น กิ จ การของธนาคาร
ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถามแต่ประการใด
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุม และ
กล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

- ปลิว มังกรกนก -ก (นายปลิว มังกรกนก)
ประธานที่ประชุมและ
ประธานคณะกรรมการ

- ไพรัช - ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ -วิไลฤทธิ์
(นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์)
เลขานุการบริษัท
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เอกสารแนบ 3
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทาในปี 2563 ดังปรากฏใน
รายงานประจาปี
รายงานจากคณะกรรมการ
ในปี 2563 การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนและเศรษฐกิจทั่วโลก จากการเพิ่มขึ้นของ
จานวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต มาตรการล็อกดาวน์ในภาคธุรกิจ การจากัดการเดินทาง และการกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยง ส่งผลให้เศรษฐกิ จ
โลกชะงั ก งั น อย่ า งที่ ไ ม่ เ คยเกิ ด ขึ้ น มาก่ อ น ส าหรั บ ประเทศไทย ถึ ง แม้ ว่ า ที่ ผ่ า นมาจะสามารถควบคุ ม สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ได้เป็นอย่างดี แต่ชะลอตัวอย่างรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจก็ได้ส่งผลให้รายได้ปรับตัวลดลง ขณะที่ ระดับหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นจาก
การกู้ยืมเพื่อประคับประคองตนและกิจการให้ผ่านวิกฤตการณ์นี้
เพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุ รกิจที่ได้รับผลกระทบ รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.9 ล้านล้านบาท
ทั้งมาตรการเงินชดเชยการว่างงาน มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าสาหรับ
ผู้ประกอบการ SME และจัดตั้งกองทุ นเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน ในขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงถึงสามครั้งในระหว่างปี จนมาอยู่ที่ร้อยละ 0.5 และออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและ
ลูกหนี้ภาคธุรกิจ โดยสนับสนุนให้ธนาคารลดภาระหนี้และช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่ลูกหนี้ที่ได้รั บผลกระทบในหลายรูปแบบ เช่น
การยืดระยะเวลาชาระหนี้ การพักหนี้ และการลดดอกเบี้ย คิดเป็นมูลหนี้ทั้งหมดที่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการของ ธปท. สูงสุดถึง
7.2 ล้านล้านบาท ในไตรมาสที่ 3
ระบบธนาคารในปี 2563 ยังคงเข้มแข็งและมีเสถียรภาพจากระดับเงินกองทุนที่แข็งแกร่ งและมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่รัดกุม
เป็นระบบ แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากรายได้ของธุรกิจหลักที่ลดลงและการเพิ่มสารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อรองรับความเสี่ยง
ด้านเครดิตในช่วงวิกฤต อัตราสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้นปี 2563 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 2.98 ในปีก่ อนหน้า มาอยู่ที่ร้อยละ 3.12
ซึ่งอาจยังไม่สะท้อนผลกระทบทั้งหมดจากวิกฤตครั้งนี้เนื่องจากยังมีลูกหนี้อยู่ภายใต้มาตรการช่วยเหลือจานวนมาก อย่างไรก็ดีธนาคาร
ส่วนใหญ่ได้เพิ่มการกันสารองเพื่อรองรับความเสี่ยงล่วงหน้า และจากัดการจ่ายเงินปันผลปี 2563 ไม่เกินร้อยละ 5 0 ของกาไรสุทธิและ
ไม่เ กิน อัตราการจ่ายปัน ผลของปีก่ อ นหน้า ตามแนวทางของ ธปท. เพื่ อ รัก ษาความแข็ง แกร่งของฐานะการเงิน ให้ พร้ อ มรั บมื อกั บ
ความไม่แน่นอนในอนาคต
ธุรกิจของธนาคารทิสโก้ก็ได้รับผลกระทบจากการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สูญที่สูงขึ้นและรายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงจากการชะลอ
ตัวทางธุรกิจเช่นกัน โดยกาไรสุทธิลดลงร้อยละ 27.2 และสินเชื่อรวมลดลงร้อยละ 6.3 จากปีก่อนหน้า ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบาย
การปล่อยสินเชื่อ ใหม่อย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ดี ธนาคารทิ สโก้ได้พิจารณาออกมาตรการหลายรูปแบบที่ เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละ
ประเภททั้ ง ลู ก หนี้ บ รรษั ท ลู ก หนี้ SME และลู ก หนี้ ร ายย่ อ ย เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ทุ ก กลุ่ ม ให้ ส ามารถผ่ า นพ้ น วิ ก ฤตไปได้ โดยให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ไปแล้วทั้งสิ้นถึงร้อยละ 24 ของสินเชื่อรวม ทั้งนี้ การเริ่มฟื้นตัวของธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังจากมาตรการกระตุ้ น
เศรษฐกิจของรัฐบาลและการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศได้ส่งผลให้ลูกหนี้ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของธนาคารทิสโก้
สามารถกลับมาชาระหนี้ได้ตามปกติ ทาให้ยอดหนี้ที่ยังอยู่ในมาตรการ ณ สิ้นปี 2563 เหลือเพียงร้อยละ 4 ของสินเชื่อรวม
ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในปีที่ผ่านมาจะเต็มไปด้วยความยากลาบากและความไม่แน่นอน แต่ธนาคารทิสโก้ก็ยังคงรักษาคุณภาพ
ของสินทรัพย์ได้เป็นอย่างดี โดยมีอัตราสินเชื่อด้อ ยคุณภาพคงที่ที่ร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ธนาคารทิสโก้คาด
ว่ า ผลกระทบจากวิ ก ฤตโควิ ด -19 ยั ง คงสร้ า งแรงกดดั น และส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ธนาคารทิ ส โก้ จึ ง ใช้ น โยบาย
การตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างระมัดระวังตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ (TFRS 9) โดยตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มมาก
ขึ้ น ให้ ค รอบคลุ ม ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต ส่ ง ผลให้ อั ต ราส่ ว นเงิ น ส ารองต่ อ สิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพเพิ่ ม ขึ้ น มา
ที่ระดับร้อยละ 221.1 ณ สิ้นปี 2563 ในขณะที่ระดับเงินกองทุนยังคงแข็งแกร่ง ด้วยอัตราส่ว นเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยงและ
อัตราส่วนเงินกองทุ นชั้นที่ 1 ของธนาคาร ที่ สูงถึ งร้อ ยละ 22.8 และ 18.1 ตามลาดับ สาหรับธุ รกิจธนบดีธนกิจและธุรกิจตลาดทุ น
ในปี 2563 มี ก ารเติ บ โตเป็ น อย่ า งดี ธุ ร กิ จ ธนบดี ธ นกิ จ ประสบความส าเร็ จ อย่ า งสู ง ในการสร้ า งผลตอบแทนและมู ล ค่ า เ พิ่ ม
แก่พอร์ตการลงทุนของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ จากการนาเสนอกองทุนรวมซึ่งมีการลงทุนตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของโลก
หรือเมกะเทรนด์ในจังหวะที่เหมาะสม
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จากการที่ทิสโก้ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและพร้อมปรับตัวภายใต้ความท้าทายต่างๆ มาโดยตลอดทาให้ทิส โก้ได้รับ
รางวั ล “บริ ษั ท ยอดเยี่ ยมแห่ งปี 2020” กลุ่ ม ธุรกิ จการเงิ น จาก Money & Banking Awards 2020 และได้ รั บคัดเลื อ กเป็ น “หุ้นยั่ งยื น ”
(Thailand Sustainability Investment - THSI) ติ ดต่อ กั นเป็ นปีที่ 4 และได้ รั บการประกาศเป็นกลุ่ มหลั กทรั พย์ ESG 100 ต่อ เนื่ องเป็ น
ปีที่ 6 จากความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ ทิสโก้ยั งได้รับ
รางวัลชมเชย “นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจาปี 2563” จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยจาก
การน า “การคิ ด เชิ ง ออกแบบ (Design Thinking)” มาพั ฒ นากระบวนการคิ ด ให้ แ ก่ พ นั ก งาน สิ่ ง เหล่ า นี้ ส ะท้ อ นค่ า นิ ย มของทิ ส โก้ ที่
ให้ความสาคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่ มีค่ามากที่ สุดขององค์กร ทั้ งในด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมความปลอดภัยและสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย
ทิสโก้ดาเนินธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) โดยเฉพาะการส่งเสริม
ความรู้ทางการเงินและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปัจจุบัน จึงทาให้
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ที่เหมาะสม อาทิ โครงการให้ความรู้ทางการเงินที่เปลี่ยนการนาเสนอ
ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนมาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แทน นอกจากนี้ ทิสโก้ยังคงดาเนิน
โครงการอื่ น ที่ ส่ ง เสริ ม โอกาสทางการศึ ก ษาและสาธารณสุ ข อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในปี นี้ โครงการอาคารเรี ย น “ทิ ส โก้ ร่ ว มใจ 8”
ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมส่งมอบเพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก่ชุมชนใน จ.สมุทรสงคราม
ในปี 2564 นี้ การแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นที่คาดว่าจะยังคงอยู่ต่อไป ถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณที่ดีจากความสาเร็จในการ
พัฒนาวัคซีน แต่อาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าการใช้ชีวิตของประชาชนและการฟื้นตัวของภาคธุรกิจจะกลับไปสู่ภาวะปกติก่อนการเกิด
โรคระบาด ทิสโก้ยังคงดาเนินนโยบายธุรกิจอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
และปรับโมเดลธุรกิจให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีของโลกที่ถูกเร่งเร็วขึ้นจากสถานการณ์ของโรคระบาด
เพื่อให้ธุรกิจผ่านพ้นวิกฤตและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ ไปกับการให้สินเชื่อและดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ด้วยความตระหนักใน
หน้าที่ของการเป็นองค์กรที่ดีที่มีส่วนช่วยผลักดันโลกไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้น
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนทิสโก้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด
และขอขอบคุณเป็นพิเศษแก่คณะผู้บริหารและพนักงานทิสโก้ สาหรับความทุ่มเทและความมุ่งมั่นในช่วงเวลาแห่งความยากลาบากนี้
เชื่อว่าด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ าย ทิสโก้จะสามารถก้าวผ่านวิกฤตที่ยาวนานนี้ และฝ่าฟันความท้าทายต่างๆ ที่ จะมาถึงในอนาคต
ได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการ

-17-

เอกสารแนบ 4
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคาร สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ต รวจสอบงบการเงิน ของธนาคารทิส โก้ จากัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) ซึ่ง ประกอบด้ว ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดี ยวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่า วไว้ใน วรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากธนาคารฯตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชีที ่กาหนดโดยสภาวิช าชีพ บัญ ชีใ นส่ว นที ่เ กี่ยวข้อ งกับ การตรวจสอบงบการเงิน และข้า พเจ้า ได้ปฏิบัติต าม
ข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อ กาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อ ว่าหลักฐานการสอบบัญ ชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องดังต่อไปนี้
ก) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2 ธนาคารฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือ ทางการเงิน
มาถือปฏิบัติในการจัดทางบการเงินปีปัจจุบัน และได้รับรู้ผลกระทบสะสมตามแนวทางที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ข) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 และข้อ 1.3 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน สถานการณ์ดังกล่าว อาจนามาซึ่งความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อ
ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคต และจากผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าว ธนาคารฯได้จัดทางบการเงินโดยเลือกนา
แนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีข้างต้นแต่อย่างใด
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ค วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารฯในการดาเนินงานต่อ เนื่องการเปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับ กิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมี
ความตั้งใจที่จะเลิกธนาคารฯหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของธนาคารฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ
ข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อ มูลที่ ขัดต่อ ข้อเท็ จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่ มีอ ยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อ เท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ที่ เ พี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ เป็ น เกณฑ์ ใ นการแสดงความเห็ น ของข้ า พเจ้ า ความเสี่ ย งที่ ไ ม่ พ บข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง
อันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจาก การทุ จริ ตจะสู งกว่ าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้ อผิ ดพลาด เนื่ อ งจากการทุ จริ ตอาจเกี่ยวกั บ
การสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท าความเข้าใจเกี่ ยวกับ ระบบการควบคุม ภายในที่ เกี่ ยวข้อ งกับการตรวจสอบ เพื่อ ออกแบบวิธี การตรวจสอบให้ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคารฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทา
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยส าคั ญ ต่ อ ความสามารถของธนาคารฯในการดาเนิ นงานต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่ หากข้ าพเจ้ าได้ ข้ อ สรุปว่ ามี ความไม่ แน่ นอนที่ มี
สาระส าคั ญ ข้ า พเจ้ า จะต้ อ งให้ ข้ อ สั ง เกตไว้ ใ นรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ข องข้ า พเจ้ า ถึ ง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
งบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่
กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุให้ธนาคารฯต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนาเสนอโครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ เกี่ยวข้อ ง ตลอดจนประเมิ น ว่ า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้า พเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

สมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
กรุงเทพฯ: 11 กุมภาพันธ์ 2564
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

2563

2562

1,215,903

1,099,247

36,960,771

44,049,590

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

4.2, 4.8

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน

4.3

758,539

-

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

4.4

62,095

21,907

9,432,775

7,671,893

240,771,111

257,250,213

1,669,202

1,106,977

รวมเงินให้สินเชือ่ แก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

242,440,313

258,357,190

หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้

(17,700,160)

(19,084,739)

เงินลงทุนสุทธิ

4.5, 4.8

เงินให้สินเชือ่ แก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

4.6, 4.8

เงินให้สินเชือ่ แก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ยทีย่ งั ไม่ถึงกาหนดชาระ

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้

4.7

(10,938,183)

-

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

4.7

-

(10,074,115)

หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

4.7

-

(7,343)

213,801,970

229,190,993

รวมเงินให้สินเชือ่ แก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

4.9

28,667

13,703

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

4.10

28,152

28,152

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

4.11

758,055

792,039

สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ

4.12

466,673

-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

4.13

90,770

181,929

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4.32

260,769

882,142

สินทรัพย์อื่น

4.14

1,055,894

1,333,868

264,921,033

285,265,463

รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

2563

2562

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
เงินรับฝาก

4.15

204,859,398

218,433,146

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

4.16

5,517,289

3,831,925

1,284,765

306,867

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ทอี่ อกและเงินกูย้ มื

4.17

11,196,919

18,716,919

หนี้สินตามสัญญาเช่า

4.18

447,970

-

ประมาณการหนี้สิน

4.19

833,152

709,830

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

734,307

988,036

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

278,006

653,167

5

1,889,214

4,100,976

4.20

5,224,507

6,221,590

232,265,527

253,962,456

เงินปันผลค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

2563

2562

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ บุริมสิทธิ 104 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

4.21

หุน้ สามัญ 921,567,588 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

1

1

9,215,676

9,215,676

9,215,677

9,215,677

1

1

9,215,676

9,215,676

9,215,677

9,215,677

2,543,024

2,543,024

309,469

304,899

984,000

984,000

19,603,336

18,255,407

32,655,506

31,303,007

264,921,033

285,265,463

-

-

ทุนทีอ่ อกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ บุริมสิทธิ 104 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

4.21

หุน้ สามัญ 921,567,588 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

4.23

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)
กรรมการบริหาร

(นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุน้ แสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ

2563

2562

กาไรหรือขาดทุน:
รายได้ดอกเบี้ย

4.24

15,446,027

16,724,877

ค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ย

4.25

(3,567,218)

(4,963,709)

11,878,809

11,761,168

1,862,107

2,821,676

(68,418)

(80,556)

4.26

1,793,689

2,741,120

4.27

6,048

-

กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

4.28

-

35,511

กาไรสุทธิจากเงินลงทุน

4.29

10,533

6,968

ค่าปรับทีเ่ กีย่ วเนื่องจากเงินให้สินเชือ่

191,642

264,361

รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ

146,222

137,253

รวมรายได้จากการดาเนินงาน

14,026,943

14,946,381

ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน

2,194,254

3,282,062

ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคาร สถานทีแ่ ละอุปกรณ์

1,184,012

1,213,072

267,936

291,804

2,331,676

2,100,820

ค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงานอื่น ๆ

875,896

921,302

รวมค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงาน

6,853,774

7,809,060

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินทีว่ ดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน

ค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงาน

ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จา่ ยการบริหารงานสนับสนุน

4.34

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

4.30

-

636,332

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้

4.31

2,437,190

-

4,735,979

6,500,989

949,668

1,297,213

3,786,311

5,203,776

กาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

4.32

กาไรสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุน้ แสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ

2563

2562

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกระทบของภาษีเงินได้

4.32

1,720

-

-

5,125

(344)

(1,025)

1,376

4,100

(11,539)

(158,974)

2,308

31,795

(9,231)

(127,179)

(7,855)

(123,079)

3,778,456

5,080,697

4.11

5.65

รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้

4.32

รายการทีจ่ ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

4.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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เอกสารแนบ 5
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2564
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อ 41 ของข้อบังคับของธนาคาร ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคารทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ พิ จารณาคั ดเลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี ธ นาคารส าหรั บ ปี 2564 ตามแนวปฏิ บั ติ เรื่ อ งการคั ดเลื อ กผู้ สอบบั ญ ชี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาค่าตอบแทนสาหรับผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2564 จานวนไม่เกิน 5,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนสาหรับผู้สอบบัญชี
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ปี 2564

ปี 2563

5,800,000

5,800,000

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
-

ค่ าตอบแทนผู้ สอบบั ญชี ของธนาคารโดย บริ ษั ท ส านั กงาน อี วาย ส าหรั บปี 2564 จ านวน 5,800,000 บาท ไม่ เปลี่ ยนแปลง
จากปี 2563
2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2564 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยมี

การพิจารณาเรื่องคุณภาพงาน ความน่าเชื่อถือ ความเชี่ยวชาญ และระยะเวลาส่งมอบงานของผู้สอบบัญชี ทั้ งนี้ ผู้สอบบั ญชี ที่ได้รั บ
การเสนอชื่อทุกท่านต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีได้ ดังปรากฏรายชื่อผู้สอบบัญชีและประวัติดังต่อไปนี้
รายนามผู้สอบบัญชี

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี

1. นางสาวรัตนา จาละ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง

3734
4499
5315

จานวนปีที่สอบบัญชี
ให้ธนาคาร
5
-

ประวัติผู้สอบบัญชี ลาดับที่ 1
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
การศึกษา

: นางสาวรัตนา จาละ
: 55 ปี
: - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: 3734
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
: 2532
ปีขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
: หุ้นส่วน บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ตาแหน่งปัจจุบัน
: ไม่มี
ตาแหน่งอื่น
: 2542-ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ประสบการณ์
2529-ปัจจุบัน บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
: ไม่มี
จานวนปีที่สอบบัญชีให้ทิสโก้
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
: ไม่มี
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ประวัติผู้สอบบัญชี ลาดับที่ 2
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
การศึกษา

: นางสาวสมใจ คุณปสุต
: 50 ปี
: - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: 4499
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
: 2538
ปีขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
: หุ้นส่วน บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ตาแหน่งปัจจุบัน
: ไม่มี
ตาแหน่งอื่น
: 2548-ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ประสบการณ์
2535-ปัจจุบัน บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
: 5 ปี
จานวนปีที่สอบบัญชีให้ทิสโก้
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
: ไม่มี

ประวัติผู้สอบบัญชี ลาดับที่ 3
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
การศึกษา

: นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
: 50 ปี
: - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: 5315
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
: 2540
ปีขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
: หุ้นส่วน บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ตาแหน่งปัจจุบัน
: ไม่มี
ตาแหน่งอื่น
: 2555-ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ประสบการณ์
2537-ปัจจุบัน บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
: ไม่มี
จานวนปีที่สอบบัญชีให้ทิสโก้
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
: ไม่มี
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เอกสารแนบ 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 1
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
การถือหุ้นในธนาคาร
จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

นายปลิว มังกรกนก
กรรมการอิสระ
72 ปี
ไทย
- Master of Business Administration (Finance), University of California
at Los Angeles, USA
- Master of Science (Industrial Engineering), Stanford University, USA
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Cyber Resilience ธนาคารแห่งประเทศไทย
- Independent Director Forum: Tips and Tricks for Dealing with Questions
in AGM สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board of the Year, Board of the Future
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- IOD Forum: Tough Boardroom Situations - Independent Directors Share
Lessons Learned สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร “Social Responsibilities in Action”
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Matters and Trends สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- IOD Director Briefing: "Burning Issues Directors Need to Hear in the Year of
the Dog" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Strategic Board Master Class สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Finance Sector in Fighting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- หลักสูตร Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the
crisis บจก. Bain & Company (ประเทศไทย)
- หลักสูตร IT Security Awareness for Top Management
บจก. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
: - ไม่มี :
:
:
:
:

: - ไม่มี คณะกรรมการธนาคาร
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7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)

จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
จนถึงปัจจุบัน

: 11 ปี 8 เดือน
(ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ ตั้งแต่กรกฎำคม 2555 รวมระยะเวลำ 8 ปี 8 เดือน)
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อกรกฎาคม 2552 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)

การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2555-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
2553-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการ
2555-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
2552-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการ
ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)
2559-ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
2555-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)
2559-ปัจจุบัน
กรรมการ
2554-ปัจจุบัน
กรรมการ
2562-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา
หน่วยงำนอื่น (จำนวน 2 แห่ง)
2554-ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
2562-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา
ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
- ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
2553-2562
กรรมการ
2554-2562
กรรมการ
2558-2561
ที่ปรึกษา
2550-2558
รองประธานกรรมการ
2556-2558
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้

บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง

บจก. อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์
บจก. ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิ่ง
บจก. ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล
มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

บจก. ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล
มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สานักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง

2555-2558
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติเพิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
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ใช่

ไม่ใช่






ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 2
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
59 ปี
ไทย
- Master of Science (Finance), University of Wisconsin-Madison, USA
- Master of Business Administration (Finance), Western Illinois University, USA
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Board of the Year, Board of the Future
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Financial Sector in Fighting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- หลักสูตร Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
บจก. Bain & Company (ประเทศไทย)
- หลักสูตร IT Security Awareness for Top Management
บจก. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- หลักสูตรการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บจก. เอสบีดีไอ
: - ไม่มี :
:
:
:
:

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
: - ไม่มี การถือหุ้นในธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร
จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563
7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร
12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: 12 ปี 2 เดือน
จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อมกราคม 2552 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)
จนถึงปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2562-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
2551-ปัจจุบัน
กรรมการ
2562-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารทิสโก้
2552-ปัจจุบัน
กรรมการ
ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 แห่ง)
2556-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. โดลไทยแลนด์
2553-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. พีดีทีแอล เทรดดิ้ง
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การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ)
หน่วยงำนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)
2552-ปัจจุบัน
กรรมการ
ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
2560-มี.ค 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
2558-2561
กรรมการอานวยการ
2552-2562
กรรมการบริหาร
2552-2559
กรรมการผู้จัดการใหญ่
2552-2562
กรรมการบริหาร
2560-2562
ประธานคณะกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งในกิจการอื่น
2553-2561
กรรมการ
2553-2559
กรรมการ
(หมำยเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษำยน 2564)
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มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

บมจ. ธนาคารทิสโก้
บลจ. ทิสโก้
บจก. เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)
สมาคมธนาคารไทย

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 3
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการเลือกตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
การถือหุ้นในธนาคาร

รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการอิสระ
66 ปี
ไทย
- Doctor of Philosophy (Accounting), New York University, USA
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตร IT Governance & Cyber Resilience ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Board of the Year, Board of the Future
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- DCP Series: How to Develop a Winning Digital Strategy
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Forum: Learn, unlearn and relearn - Audit Committee in the
Age of Disruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Financial Sector in Fighting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสาหรับผู้บริหารระดับสูง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- หลักสูตร Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the
crisis บจก. Bain & Company (ประเทศไทย)
- หลักสูตร IT Security Awareness for Top Management
บจก. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- หลักสูตรการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บจก. เอสบีดีไอ
: - ไม่มี :
:
:
:
:

: - ไม่มี -32-

จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

คณะกรรมการธนาคาร
7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ
14 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: 7 ปี 11 เดือน
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อเมษายน 2556 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)

จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
จนถึงปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2556-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2551-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
2556-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 2 แห่ง)
2562-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบรรษัทภิบาล
2557-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2551-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)
2559-ปัจจุบัน
กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
หน่วยงำนอื่น (จำนวน 3 แห่ง)
2555-ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้

บมจ. ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม
บมจ. ซีโอแอล

บมจ. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2545-ปัจจุบัน
คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ
2535-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาฝ่ายกากับบริษัทจดทะเบียน
ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
- ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
2561-2563
คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและ
สานักงงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
การกากับบริษัทจดทะเบียน
และตลาดหลักทรัพย์
2561-2563
กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ /
บมจ. ทีโอที คอร์ปอเรชั่น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2561-2562
คณะอนุกรรมการด้านการเงินและการบัญชี
การรถไฟแห่งประเทศไทย
2557-2561
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คุณสมบัติเพิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
-33-

ไม่ใช่






ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 4
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
การถือหุ้นในธนาคาร
จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
64 ปี
ไทย
- Doctor of Philosophy (Economics), University of Wisconsin-Madison, USA
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริมาณวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Financial Sector in Fighting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Forum: “The Audit Committee’s Role in Compliance and
Ethical Culture Oversight” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program Update
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Institutions Governance
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- หลักสูตร IT Security Awareness for Top Management
บจก. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
: - ไม่มี :
:
:
:
:

: - ไม่มี คณะกรรมการธนาคาร
7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: 1 ปี 11 เดือน
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อเมษายน 2562 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)

จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
จนถึงปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2562-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง /
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
2560-ปัจจุบัน กรรมการ / ที่ปรึกษาศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
2562-ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
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บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

บมจ. ธนาคารทิสโก้

การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ)
ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)
2557-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี หน่วยงำนอื่น (จำนวน 4 แห่ง)
2561-ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
2561-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงาน
2559-ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
2559-ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
2560-2562
กรรมการกากับดูแลกิจการ
2557-2560
กรรมการตรวจสอบ
2556-2560
กรรมการอิสระ
2557-2560
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งในกิจการอื่น
2561-2562
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
2559-2562
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
2558-2559
บรรณาธิการวารสารวิชาการ ป.ป.ช.
2555-2559
คณะอนุกรรมการศูนย์นิติเศรษฐศาสตร์
2552-2559
คณะอนุกรรมการวิจัย
2556-2562
คณะกรรมการนโยบายศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
2557-2560
ประธานมูลนิธิ
2554-2559
ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง (ท.11) สาขาเศรษฐศาสตร์
2554-2559
ประธานคณะอนุกรรมการด้านการกากับตรวจสอบสถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
2553-2559
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
2554-2559
ประธานคณะอนุกรรมการกาหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
2554-2557
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงินการคลังและ
งบประมาณ
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บมจ. บ้านปู

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

บมจ. ธนาคารทิสโก้
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล
มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
วุฒิสภา

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 5
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

นายสถิตย์ อ๋องมณี
กรรมการอิสระ
74 ปี
ไทย
- Master of Business Administration (Finance), Fairleigh Dickinson University, USA
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: การอบรมภายนอก
- IOD Director Forum: “The Board’s Role in CEO Succession Planning”
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Financial Sector in Fighting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษ้ทไทย
การอบรมภายใน
- หลักสูตร Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
บจก. Bain & Company (ประเทศไทย)
- หลักสูตร IT Security Awareness for Top Management
บจก. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- หลักสูตรการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บจก. เอสบีดีไอ
: - ไม่มี :
:
:
:
:

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
การถือหุ้นในธนาคาร
: - ไม่มี จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563
คณะกรรมการธนาคาร
7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ
14 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ : 6 ปี 11 เดือน
จนถึงปัจจุบัน
(ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ ตั้งแต่มกรำคม 2559 รวมระยะเวลำ 5 ปี 2 เดือน)
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อเมษายน 2557 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)
การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2560-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
2558-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2560-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนาคารทิสโก้
2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี หน่วยงำนอื่น
- ไม่มี -
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ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
2557-2560
กรรมการกากับดูแลกิจการ
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
2557-2559
กรรมการ
2557-2559
กรรมการ
บมจ. ธนาคารทิสโก้
ตาแหน่งในกิจการอื่น
- ไม่มี คุณสมบัติเพิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
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ใช่

ไม่ใช่






ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 6
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
การถือหุ้นในธนาคาร
จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
กรรมการอิสระ
45 ปี
ไทย
- ปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Master of Business Administration, University of California at Los Angeles, USA
- Master of Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA
- Bachelor of Science, Massachusetts Institute of Technology, USA
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Directors
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- หลักสูตร Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the
crisis บจก. Bain & Company (ประเทศไทย)
- หลักสูตร IT Security Awareness for Top Management
บจก. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- หลักสูตร การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บจก. เอสบีดีไอ
: - ไม่มี :
:
:
:
:

: - ไม่มี 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: 2 ปี 6 เดือน
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อกันยายน 2561 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)

จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
จนถึงปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2562-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการกากับความเสี่ยง /
กรรมการกากับกิจการ
2562-ปัจจุบัน
กรรมการกากับความเสี่ยง
2561-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
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บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้

การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ)
ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 แห่ง)
2554-ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บจก. ทีทูพี
2554-ปัจจุบัน
กรรมการ / ที่ปรึกษา
บจก. ที.เอส.เจ็น
หน่วยงำนอื่น
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
- ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
2558-2561
กรรมการ
บจก. สิทธิมน
2558-2559
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
บจก. ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์
2557-2561
กรรมการ
บจก. ทวีคูณพูนทรัพย์
2556-2561
กรรมการ
บจก. ตรีสามัคคี
2555-2561
กรรมการ
บจก. พรทิชาพงศ์
2555-2561
กรรมการ
บจก. อุทัยโชติ
2553-2561
กรรมการ
บจก. กรีน อินโนเวทีฟ คอนซัลแตนท์
2550-2561
กรรมการ
บจก. ดิจิโทโปลิส
2545-2561
กรรมการ
บจก. ที.เอส. บรอดดิ้ง เฮ้าส์
คุณสมบัติเพิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
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ไม่ใช่






ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 7
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
การถือหุ้นในธนาคาร
จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563
จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ

ดร. กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ
65 ปี
ไทย
- Doctor of Philosophy (Finance), University of Pittsburgh, USA
- Master of Business Administration (Banking and Finance),
West Virginia University, USA
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Cyber Resilience ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Board of the Year, Board of the Future
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- หลักสูตร Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the
crisis บจก. Bain & Company (ประเทศไทย)
- หลักสูตร IT Security Awareness for Top Management
บจก. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- หลักสูตรการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บจก. เอสบีดีไอ
: - ไม่มี :
:
:
:
:

: - ไม่มี คณะกรรมการธนาคาร
7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ
14 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: 1 ปี 11 เดือน
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อเมษายน 2562 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)

การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2562-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2562-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 4 แห่ง)
2561-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2560-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2556-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
2555-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้

บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์
บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
บมจ. ไทยวาโก้

การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ)
2553-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บมจ. ไทยวาโก้
2537-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี หน่วยงำนอื่น (จำนวน 7 แห่ง)
ก.พ.2564-ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
2561-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
2561-ปัจจุบัน
กรรมการ / เหรัญญิก
สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
2560-ปัจจุบัน
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2556-ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สานักงานสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
2556-ปัจจุบัน
กรรมการ
สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
2549-ปัจจุบัน
สมาชิกคณะกรรมการปฏิบัติการ
มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
- ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
2559-ม.ค.2564 กรรมการอิสระ
บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
2559-ม.ค.2564 กรรมการอิสระ / ประธานอนุกรรมการความเสี่ยง บจก. สานักหักบัญชี (ประเทศไทย)
2556-2563
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
2552-2561
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
2545-2561
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด
2554-2560
ที่ปรึกษา
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2557-2560
กรรมการอิสระ
บจก. โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส
2556-2560
ผู้ทรงคุณวุฒิ /
กองทุนประกันสังคม
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน
2556-2559
อนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงาน
กรมบัญชีกลาง
ทุนหมุนเวียน
2553-2559
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
2549-2559
กรรมการ
มูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล
2556-2558
รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการบัญชี
คุณสมบัติเพิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
ใช่
ไม่ใช่

1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย

2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
-41-

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 8
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

นายกนิช บุณยัษฐิติ
กรรมการอิสระ
52 ปี
ไทย
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเลอเวิร์น ประเทศเบลเยียม
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน (แอนอาร์เบอร์) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 17
วิทยาลัยการยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม
: - ไม่มี :
:
:
:
:

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
: - ไม่มี การถือหุ้นในธนาคาร
จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : - ไม่มีการดารงตาแหน่งกรรมการ จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ : - ไม่มีการดารงตาแหน่งกรรมการ จนถึงปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
- ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)
2563-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 6 แห่ง)
2562-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. บีกริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์
2562-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. แป้งจี่ ดีไซน์
2560-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอสเอ็นซี (2015)
2545-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากฎหมาย
บจก. สยามพิวรรรธน์
2555-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากฎหมาย
บจก. ส.นภา (ประเทศไทย)
2555-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากฎหมาย
บจก. โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส
หน่วยงำนอื่น (จำนวน 8 แห่ง)
2563-ปัจจุบัน
กรรมการ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
2562-ปัจจุบัน
กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัท
และองค์กรธุรกิจ
2561-ปัจจุบัน
กรรมการ
สภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
2560-ปัจจุบัน
กรรมการ
มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
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การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ)
2558-ปัจจุบัน
กรรมการ
2556-ปัจจุบัน
กรรมการ
2552-ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
2550-ปัจจุบัน
กรรมการ

มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา
มูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
- ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
2562-ก.พ. 2564 กรรมการอิสระ /
บมจ. ฐิติกร
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
2537-2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองคณบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสมบัติเพิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
(หมำยเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนำคม 2564)
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ใช่

ไม่ใช่






ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 9
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
43 ปี
ไต้หวัน
- Master of Science (Finance), Bentley University, USA
- Master of Business Administration, Boston University, USA
- Bachelor of Arts (Economics), Taipei University, Taiwan
: - ไม่มี : - ไม่มี :
:
:
:
:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
: - ไม่มี การถือหุ้นในธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร
จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

5 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 71.43)

(เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองได้
1 ครั้ง และเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ครั้ง ซึ่งไม่สำมำรถนับเป็นองค์ประชุมได้)

คณะกรรมการบริหาร

10 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 83.33)

(เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 จึงเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 ครั้ง
ซึง่ ไม่สำมำรถนับเป็นองค์ประชุมได้)

: 9 ปี 9 เดือน
จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อมิถุนายน 2554 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)
จนถึงปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2555-ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
2554-ปัจจุบัน
กรรมการ
2557-ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. ธนาคารทิสโก้
2555-ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)
2556-ปัจจุบัน
Senior Vice President
CDIB & Partners Investment Holding Corporation
หน่วยงำนอื่น
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
- ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
- ไม่มี -
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ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 10
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
การถือหุ้นในธนาคาร
จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

นายซาโตชิ โยชิทาเกะ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
59 ปี
ญี่ปุ่น
- Master of Business Administration, Emory University
- Bachelor of Economics, Keio University
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: - ไม่มี :
:
:
:
:

: - ไม่มี คณะกรรมการธนาคาร
7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร
12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: 1 ปี 11 เดือน
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อเมษายน 2562 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)

จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
จนถึงปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2562-ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
2562-ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
2561-ปัจจุบัน
กรรมการ
2561-ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)
2555-ปัจจุบัน
Employee (International Business)
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี หน่วยงำนอื่น
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
2561-2563
กรรมการผู้จัดการ
ตาแหน่งในกิจการอื่น
- ไม่มี -

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้
บจก. ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง
บจก. เอชทีซี ลีสซิ่ง

Tokyo Century Corporation

บจก. ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง
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ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 11
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
53 ปี
ไทย
- Master of Business Administration (International Business),
University of Hawaii at Manoa, USA
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตรสุดยอดผู้นาวิทยาการประกันภัยระดับสูง สมาคมวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตร Innovating from Necessity: The Digital Business Building Imperative in
the Current Crisis สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board of the Year, Board of the Future
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- หลักสูตร Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
บจก. Bain & Company (ประเทศไทย)
- หลักสูตร IT Security Awareness for Top Management
บจก. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- หลักสูตรการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บจก. เอสบีดีไอ
: - ไม่มี :
:
:
:
:

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
: - ไม่มี การถือหุ้นในธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร
จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563
7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร
12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: 3 ปี 11 เดือน
จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อเมษายน 2560 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)
จนถึงปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
เม.ย. 2564-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
2562-ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการกากับความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร
2562-ปัจจุบัน
กรรมการกากับความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารทิสโก้
2560-ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี -
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การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ)
บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)
2549-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
หน่วยงำนอื่น
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
2562-มี.ค.2564
กรรมการอานวยการ
2560-มี.ค.2564
กรรมการผู้จัดการใหญ่
2553-2559
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
2560-มี.ค.2564
กรรมการผู้จัดการใหญ่
2553-2559
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย
2558-2560
ประธานคณะกรรมการ / กรรมการ
2553-2560
ประธานคณะกรรมการ
2552-2560
กรรมการ
2552-2560
ประธานคณะกรรมการ / กรรมการ
ตาแหน่งในกิจการอื่น
- ไม่มี (หมำยเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษำยน 2564)
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บมจ. แอกซ่าประกันภัย (ประเทศไทย)

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

บมจ. ธนาคารทิสโก้
บจก. เอชทีซี ลีสซิ่ง
บจก. ไฮเวย์
บจก. ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิ่ง

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 12
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
54 ปี
ไทย
- Master of Business Administration (International Business),
University of Winconsin-Milwaukee, USA
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตร IT Governance & Cyber Resilience Year ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Bangkok Sustainable Banking Forum ธนาคารแห่งประเทศไทย
- สัมมนา Capital Market Outlook สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- หลักสูตร Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
บจก. Bain & Company (ประเทศไทย)
- หลักสูตร IT Security Awareness for Top Management
บจก. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- หลักสูตรการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บจก. เอสบีดีไอ
- หลักสูตร Understanding Thailand Data Protection Law and its unintended
consequence บจก. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- หลักสูตร Culture of Innovation at Google บจก. กูเกิล (ประเทศไทย)
- หลักสูตร Cybersecurity Threatscape and You บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
- หลักสูตร Understanding Cryptocurrency, Blockchain and Digital Asset and the
opportunity in Thailand บจก. เคคิว คอนซัลติ้ง
- หลักสูตร Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into
Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- หลักสูตร Agile Methodology บจก. ออด-อี (ประเทศไทย)
: - ไม่มี :
:
:
:
:

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
: - ไม่มี การถือหุ้นในธนาคาร
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563
: - ไม่มีการดารงตาแหน่งกรรมการ จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
จนถึงปัจจุบัน
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6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
เม.ย.2564-ปัจจุบัน
กรรมการอานวยการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่
เม.ย.2564-ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการใหญ่
2562-ปัจจุบัน
กรรมการกากับความเสี่ยง
ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี หน่วยงำนอื่น
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
2560-มี.ค.2564
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
2553-2560
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
2560-มี.ค.2564
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจธนบดีและบริการธนาคาร
2556-2560
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายสินเชื่อรายย่อย
2562-เม.ย.2564
ประธานคณะกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
2560-2562
กรรมการ
2562-เม.ย.2564
ประธานคณะกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
2560-2562
กรรมการ
2562-2563
กรรมการ
ตาแหน่งในกิจการอื่น
2542-2561
กรรมการ
(หมำยเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษำยน 2564)
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บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้

บล. ทิสโก้
บลจ. ทิสโก้
บลป. ทิสโก้
บจก. เค ไลน์ (ประเทศไทย)

นิยามกรรมการอิสระ
บุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งคุณสมบัติตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการของทิสโก้ สรุปได้ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50* ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากสถานภาพดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจจัดการ
ของบริ ษัท บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่ อย บริษั ทร่ วม บริษั ทย่ อยลาดับเดี ยวกั น หรื อนิ ติบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้พ้ นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่ จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรื อ
ผู้มีอานาจจัดการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามลักษณะที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัท ร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่ อปี จากบริษัท บริ ษัทย่ อย บริษั ทร่วม หรื อนิติบุ คคลที่ อาจมีความขั ดแย้ ง ทั้ งนี้ ในกรณีที่ ผู้ ให้บริการ
ทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัย ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจา หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ ง
ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย
10. ไม่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อเนื่องกันเกิน 9 (เก้า) ปี ยกเว้นผู้ที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระก่อน
วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ให้สามารถดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอยู่ต่อไปเกิน 9 (เก้า) ปีได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และ
11. ไม่ มี ธุ รกิจหรื อส่ วนร่ วมในการบริ หารงาน หรื อมี ผลประโยชน์ เกี่ ยวข้องกั บสถาบั นการเงิ น หรือ ไม่ มี ลั กษณะอื่ นใดที่ ท าให้
ไม่สามารถให้ความเห็น ตัดสินใจ หรือลงมติเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ
* หมำยเหตุ: บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้เข้มงวดกว่ำข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1
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เอกสารแนบ 7
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ในการพิ จารณาค่ าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทนของบริ ษั ท ทิ สโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทแม่”) เป็นผู้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นประจา
ทุกปี สาหรับกรรมการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทแม่ และ/หรือเป็นพนักงานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาของบริษัทในกลุ่มทิสโก้
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ และเห็นควรเสนอ
ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ ไม่ ได้ดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษัทแม่ และ /หรื อ
เป็นพนักงานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ เต็มเวลาของบริษัทในกลุ่มทิ สโก้ ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ในรูปแบบและอัตรา
เดียวกับที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัทแม่ รวมถึงประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่มหรือประกันสุขภาพสาหรับกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ
60 ปีขึ้นไป ตลอดจนการประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยให้มีผลจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ จะไม่มี
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นพนักงานหรือผู้ฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาของบริษัทในกลุ่มทิสโก้
ปรากฏรายละเอียดดังนี้
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(หน่วย: บาท)
มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
รายเดือน
คณะกรรมการ
ประธาน
240,000
กรรมการ
50,000
คณะกรรมการบริหาร
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
-

60,000
50,000

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2564
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
รายเดือน
240,000
50,000

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

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

-

 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน
1. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพสาหรับกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการตามที่ ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นอาจกาหนดค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมสาหรับกรรมการ
ที่ ได้ รั บการมอบหมายให้ ปฏิ บั ติ งานอย่ างใดอย่ างหนึ่ งแทนคณะกรรมการก็ ได้ โดยปรากฏขอบเขตหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดใน ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ และหัวข้อที่ 9 การกากับดูแลกิจการ
ของรายงานประจาปี
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เอกสารแนบ 9
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ
เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และหากมีการเปลี่ยน
ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
1.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 8 ที่มีบาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(2) ส าเนาภาพถ่ า ยเอกสารที่ ส่ ว นราชการออกให้ ข องผู้ ถื อ หุ้ น โดยมี ร ายละเอี ยดตามข้ อ 1.1 ข้ า งต้ น และผู้ ม อบฉั น ทะได้
ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
2.1 ผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
(1) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
(2) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ที่ ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ในหนังสือรับรอง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมนั้นมีอานาจกระทาการแทนผู้ถือหุ้น
2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 8 ที่มีบาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และให้กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อ พร้อมประทั บตราสาคัญ (ถ้ามี ) และลงลายมือชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(2) สาเนาภาพถ่ ายหนั งสื อรั บรองการจดทะเบี ยนนิ ติ บุ คคลของผู้ ถื อหุ้ น ที่ ออกโดยกรมพั ฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
อายุไม่ เกิน 6 เดื อน นั บจากวันที่ ในหนั งสือรับรอง ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ มีอานาจลงนามผู กพันนิ ติบุคคล
พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และสาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
นั้นรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
(3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
(1) กรณีบุคคลธรรมดา ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสาร
ที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
(2) กรณีนิติบุคคล ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่มี
อานาจของประเทศ ที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลาเนา ปรากฏรายชื่อกรรมการผู้มี อานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไข
หรื อ อานาจลงนามผู กพันและที่ ตั้ งส านักงานใหญ่ และสาเนาบั ตรประจ าตัวประชาชนหรื อ หนังสื อเดิ นทางของกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
(3) หนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 8 ที่มีบาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(4) เอกสารที่ มิ ไ ด้ มี ต้ น ฉบั บ เป็ น ภาษาอั ง กฤษ ต้ อ งจั ด ท าค าแปลภาษาอั ง กฤษแนบมาพร้ อ มด้ ว ย และให้ ผู้ ถื อ หุ้ น รั บ รอง
ความถูกต้องของคาแปลด้วย
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(1) เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3.(2) - (3) ข้างต้น
(2) สาเนาภาพถ่ายหนัง สือ มอบอานาจจากผู้ถือ หุ้น ให้คัส โตเดียนเป็น ผู้ล งนามในหนัง สือ มอบฉัน ทะแทน ซึ่งรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของคัสโตเดียน พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี)
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(3) สาเนาภาพถ่ายหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของคัสโตเดียน พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม
ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม แทน ให้แสดงเอกสารที่ ส่วนราชการออกให้
ตามข้อ 1 ข้างต้น พร้อมนาคาสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้แสดงเอกสารที่
ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1 ข้างต้น พร้อมนาสาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เยาว์ และสาเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
หรือสูติบัตรของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์ ซึ่งลงนามรับรองโดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
7. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ
ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้
ตามข้อ 1 ข้างต้น พร้อมนาคาสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
ทั้งนี้ เอกสารข้างต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมา
พร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปลด้วย
ขั้นตอนการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียง
ธนาคารจะเริ่ ม เปิ ด รั บ ลงทะเบี ยนการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2564 ตั้ ง แต่ เวลา 09.00 น. เป็ นต้ น ไป ณ บริ เ วณ
ส่วนลงทะเบียน ชั้น 1 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ ตามแผนที่ สถานที่จัดประชุม ตามเอกสารแนบ 14 ที่ ได้แนบมาพร้อมนี้
และธนาคารได้ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ
โปรดนาหนังสือเชิญประชุม และ/หรือ เอกสารแนบ 8 ที่มีบาร์โค้ด ซึ่งธนาคารได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
1. กรณีมาด้วยตนเอง
1.1 ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นหนังสือเชิญประชุม และ/หรือ เอกสารแนบ 8 ที่มีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดง
สิทธิเข้าร่วมประชุม
1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ
2. กรณีรับมอบฉันทะ
2.1 วิธีการมอบฉันทะ
ธนาคารได้จัดทาหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ได้ ก าหนดไว้ เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ ด้ ว ยตนเองสามารถพิ จ ารณาได้ ว่ า จะมอบฉั น ทะให้ บุ ค คลอื่ น
หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการธนาคารรายใดรายหนึ่งตามที่ธนาคารได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่ธนาคาร
เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏดังนี้
1. นายปลิว มังกรกนก
ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
4. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564)

5. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564)

(ประวัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 10)
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ในกรณี ผู้ถื อหุ้ นมอบฉั นทะให้ กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุ ม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายั งธนาคาร
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วันท าการ โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่ส่งมาด้วยนี้ เพื่อธนาคารจะได้ส่งมอบให้
กรรมการผู้รับมอบฉันทะดาเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะต่อไป
โดยผู้ถือหุ้นอาจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถ
เข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นสามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะสามารถออกเสียง
ลงคะแนน “เห็นด้วยบางส่วน” หรือ “ไม่เห็นด้วยบางส่วน” หรือ “งดออกเสียงบางส่วน” ได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินจานวน
เสียงทั้งหมดที่มีอยู่หรือที่ขอใช้สิทธิหรือที่รับมอบฉันทะ
นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่ านั้น ยกเว้นวาระการแต่งตั้ งกรรมการ จะใช้ วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแต่กรณี ดังนี้
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
เป็นแบบทั่ วไปที่ ง่าย ไม่ซั บซ้อน (ใช้ ได้กั บผู้ถือ หุ้นทุ กกรณี ) ผู้ถือ หุ้นสามารถพิมพ์
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร www.tisco.co.th
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เป็นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน โดยธนาคารได้
จัดส่งมายังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมด้วยแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 8
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เป็ นแบบที่ ใช้ เฉพาะกรณี ผู้ ถือหุ้ นเป็ นผู้ ลงทุ นต่ างประเทศและแต่ งตั้ งให้ คั สโตเดี ยน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
www.tisco.co.th
2.2 ติดต่อจุดตรวจเอกสาร และยื่นเอกสาร ดังนี้
- เอกสารแนบ 8 ที่มีบาร์โค้ด พร้อมหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยธนาคารจะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาทเอง
- เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามแต่กรณี
2.3 ติดต่อจุดลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามข้อ 2.2 ข้างต้น ที่ผ่านการตรวจแล้ว
2.4 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ
3. การออกเสียงลงคะแนน
3.1 ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
3.2 ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ทาเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงและแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียง ด้วยระบบบาร์โค้ด
3.3 ผู้ ถื อ หุ้ นและ/หรื อ ผู้ รั บมอบฉั น ทะที่ “เห็ น ด้ วย” หรื อ ไม่ ท าเครื่ อ งหมายในบั ตรลงคะแนนเสี ย ง จะถื อ ว่ า เห็ นด้ วยหรื ออนุ มั ติ
ตามที่ ป ระธานที่ ป ระชุ ม เสนอโดยไม่ ต้ อ งส่ ง บั ต รลงคะแนนเสี ย งให้ เ จ้ า หน้ า ที่ และจะขอเก็ บ บั ต รลงคะแนนเสี ย งทั้ ง หมด
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
3.4 ในวาระการพิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ ในส่วนการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ
สามารถเลือกว่าเห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดโดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากันสาหรับกรรมการแต่ละคน หรือจะเห็นด้วยกับ
การแต่ งตั้งกรรมการบางรายโดยออกเสียงแยกตามกรรมการแต่ละรายไป อนึ่ง ธนาคารใช้ วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม
(Cumulative Voting) ในการเลือกตั้งกรรมการ ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 23 ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสได้
เลือกตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนของตนเข้ามารับตาแหน่งในคณะกรรมการธนาคารได้ โดยมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ คูณด้วยจานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีแต่งตั้ง
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
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(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่
บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้
ได้จานวนกรรมการที่จะพึงมี
ตัวอย่าง ธนาคารจดทะเบียนมีหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด 1,000 หุ้น ถือโดย
นาย ก
ถือหุ้น
600 หุ้น
นาง ข
ถือหุ้น
200 หุ้น
ผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 200 หุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารต้องการเลือกตั้งกรรมการจานวน 3 ราย ซึ่งมีกรรมการรายเดิม ที่ครบวาระ คือ นายกนก
นายหิรัญ และนายอรรณนพ ซึ่ง นาย ก ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้กรรมการรายเดิมกลับมาดารงตาแหน่งกรรมการอีก
วาระ ส่วนนาง ข ได้เสนอกรรมการรายใหม่ 1 ราย คือ นายพิษณุ
ตัวอย่างวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม
นาย ก
มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ
1,800 เสียง (600 หุ้น x 3 ราย)
นาง ข
มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ
600 เสียง (200 หุ้น x 3 ราย)
ผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 8 ราย มีสิทธิออกเสียงรวมกันเท่ากับ 600 เสียง (200 หุ้น x 3 ราย)
ชื่อผู้ถือหุ้น
นาย ก
นาง ข
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
รวมคะแนนที่ได้

นายกนก
600
200
800

คะแนนเสียงแยกตาม
นายหิรัญ
นายอรรณนพ
600
600
200
800
600

นายพิษณุ
600
200
800

รวมคะแนน
ทั้งหมด (เสียง)
1,800
600
600
3,000

ดังนั้น กรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้ง คือ นายกนก นายหิรัญ และนายพิษณุ
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าการใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกตั้งกรรมการ จะทาให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาส
มากขึ้นที่จะเสนอและแต่งตั้งผู้แทนของตนเป็นกรรมการธนาคารได้
4. กติกาการนับคะแนนเสียง
4.1 ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือ เอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกาหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4.2 ธนาคารใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง
4.3 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ธนาคารจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง แล้วนาไปหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมและที่มอบฉันทะที่ธนาคารบันทึกไว้ล่วงหน้า
4.4 การแจ้ง ผลการลงคะแนนเสีย งจะระบุ ค ะแนนเสีย ง เห็น ด้ว ย ไม่เ ห็น ด้ว ย งดออกเสีย ง บัต รเสีย และไม่ม ีส ิท ธิอ อกเสีย ง
โดยในแต่ละวาระจะใช้จานวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด กรณีผู้ถือหุ้นกลับก่อนการปิดประชุม ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุม
เพื่อหักคะแนนออกจากระบบ
4.5 ในวาระการพิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ ในส่วนการแต่งตั้งกรรมการ ธนาคารจะใช้วิธีการลงคะแนน
เสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้อ 3.4
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ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ลาดับที่ 1
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา

นายปลิว มังกรกนก
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
72 ปี
ไทย
70/6 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
: - Master of Business Administration (Finance),
University of California at Los Angeles, USA
- Master of Science (Industrial Engineering), Stanford University, USA
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: - ไม่มี -

:
:
:
:
:
:

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
: - ไม่มี การถือหุ้นในธนาคาร
จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ : 11 ปี 7 เดือน
(ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ ตั้งแต่กรกฎำคม 2555 รวมระยะเวลำ 8 ปี 7 เดือน)
จนถึงปัจจุบัน
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อกรกฎาคม 2552 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)
: - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้
ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ลาดับที่ 2
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
66 ปี
ไทย
93/279 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
- Doctor of Philosophy (Accounting), New York University, USA
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: - ไม่มี :
:
:
:
:
:
:

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
: - ไม่มี การถือหุ้นในธนาคาร
จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ : 7 ปี 10 เดือน
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อเมษายน 2556 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)
จนถึงปัจจุบัน
: - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้
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ข้อบังคับธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 14. การประชุมสามัญ
คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
ของบริษัท
ข้อ 15. การประชุมวิสามัญ
การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 14. ของข้อบังคับนี้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกาหนดได้ สุดแต่จะเห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี
ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการที่จะประชุมนั้น ดังที่กาหนดไว้ในข้อ 16. แห่งข้อบังคับนี้
ผู้ถือ หุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือ หุ้นรวมกันได้ไม่น้อ ยกว่าร้ อ ยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันทา
หนังสือ ร้อ งขอให้ค ณะกรรมการเรีย กประชุม ผู้ถือ หุ้น เป็น การประชุม วิส ามัญ ได้ แต่ใ นหนัง สือ ร้อ งขอนั้น จะต้อ งระบุเ รื่อ งและ
เหตุผ ลในการที่ข อให้เ รีย กประชุม ไว้ ใ ห้ชัดเจนด้วย เมื่อ มีคาร้อ งขอเช่นว่า นั้น ให้ค ณะกรรมการจัดให้มีการประชุม ผู้ถือ หุ้นภายใน
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 16. คาบอกกล่าวนัดประชุม
ให้ส่งคาบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนตามตาบลสถานที่ อยู่ที่แจ้งไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และนายทะเบียน
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีผู้ถือหุ้นพานักอยู่ในประเทศไทย ให้ส่งคาบอกกล่าวเช่นว่านั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
โดยตรง หรือโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีผู้ถือหุ้นที่พานักอยู่นอกประเทศไทย คาบอกกล่าวเช่นว่านั้นให้ส่งทางโทรพิมพ์ โทรเลข
โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และยืนยันด้วยจดหมายส่งไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน
คณะกรรมการจะต้อ งลงพิม พ์โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือ พิม พ์แห่งท้ อ งถิ่นติดต่อ กัน ไม่น้อ ยกว่า 3 วัน และ
ก่อ นวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน
อนึ่ง คณะกรรมการเป็นผู้กาหนดสถานที่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นคราวๆ ไป
คาบอกกล่าวนัดประชุมทุ กฉบับ จะต้องระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบี ยบวาระการประชุ มและเรื่ องที่ จะเสนอต่ อที่ ประชุ มพร้อมด้วย
รายละเอี ยดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่ าเป็นเรื่องที่ จะเสนอเพื่ อทราบ เพื่ ออนุ มั ติ หรือเพื่ อพิจารณา แล้ วแต่ กรณี รวมทั้ งความเห็ น
ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย
ข้อ 17. ระเบียบวาระการประชุม
ประธานในที่ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น มีหน้ าที่ ควบคุ ม การประชุ ม ให้ เป็นไปตามข้ อ บั งคั บของบริ ษั ท ว่ าด้ วยการประชุม ในการนี้ ต้ อ ง
ดาเนินการประชุมให้เป็นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระ
ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุม พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือ หุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณี ที่ ที่ ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือ พิจารณาเรื่อ งที่ ผู้ถือ หุ้นเสนอไม่เสร็จตาม
วรรคสอง แล้ ว แต่ ก รณี และจ าเป็ น ต้ อ งเลื่ อ นการพิ จ ารณาให้ ที่ ป ระชุ ม ก าหนดสถานที่ วั น และเวลาที่ จ ะประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไป และ
ให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุ มระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม
ทั้งนี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 18. องค์ประชุม
องค์ประชุ มสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้ นทุ กคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถื อหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถื อหุ้น (ถ้ามี ) มาประชุ ม
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
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หากเมื ่อ ครบก าหนดหนึ ่ง ชั ่ว โมงนับ จากเวลาที ่น ัด ประชุม มีจ านวนผู ้ถ ือ หุ ้น มาประชุม ไม่ค รบถ้ว นที ่จ ะเป็น องค์ป ระชุม
ในกรณีที่เป็นการประชุม ที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุมให้ยกเลิกการประชุมนั้น ในกรณีที่การประชุมนั้นมิใช่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียก
ประชุม ให้ เลื่ อนการประชุมออกไปและให้นั ดประชุมใหม่ ภายใน 30 วั น นับแต่ วันที่ นัดประชุ มครั้งแรก โดยต้อ งส่ งหนังสือ บอกกล่าว
นัดประชุมก่อนวันประชุม 7 วัน และในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 19. การดาเนินการประชุม
ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ประธานในที่ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นมี หน้ าที่ ควบคุ ม การประชุ ม ให้ เ ป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บของบริ ษั ท ในการนี้ ต้ อ งด าเนิ น การประชุ ม
ให้เป็นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือ บอกกล่าวนัดประชุม เว้นแต่ที่ป ระชุม จะมีม ติให้เ ปลี่ย นลาดับระเบียบวาระ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กาหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจานวนหุ้น ที่ จาหน่ายได้ทั้ งหมด จะขอให้ที่ ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ปรึกษากิจการอื่นอันมิได้ระบุไว้ในระเบียบวาระการประชุ ม
คราวเดิมนั้นก็ได้
ข้อ 20. การออกเสียง
ในการประชุมคราวใด ๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าประชุมเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุมมีสิทธิออกเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้น
หุ้นหนึ่งที่ตนถือไม่ว่าการออกเสียงนั้นจะได้กาหนดให้ทาโดยวิธีใด
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น
เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้อ 21. การมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งอาจเข้าประชุมได้ทั้งโดยตนเองหรือโดยมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
หมวดที่ 4 กรรมการ
ข้อ 22. จานวนกรรมการ
ให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนดจานวนผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั้งคราว โดยให้มีจานวนไม่
น้อยกว่า 5 คน
ให้ที่ ประชุมผู้ถือ หุ้นเลือ กตั้งกรรมการตามจานวนที่ กาหนดในวรรคแรก โดยกรรมการจานวนไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 23. การเลือกตั้งกรรมการ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยจานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
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(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่
บุคคลซึง่ ได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้
ได้จานวนกรรมการที่จะพึงมี
ข้อ 24. วาระการดารงตาแหน่งและการออกจากตาแหน่งของกรรมการ
ในการประชุม ผู้ถือ หุ้นสามัญ ประจาปีทุ กครั้ง ให้เ ลือ กตั้ง คณะกรรมการทั้ง ชุด พร้อ มกัน ในคราวเดีย ว แต่ใ ห้ค ณะกรรมการ
ชุดเดิม รักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อน เท่าที่จาเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 25. การพ้นตาแหน่งก่อนครบกาหนดออกตามวาระ
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ข้อ 26. การถอนและตั้งแทนในตาแหน่งที่ว่าง
ผู้เป็นกรรมการนั้นเฉพาะแต่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่จะตั้งหรือถอนได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากว่ามีตาแหน่งว่างลงใน
คณะกรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือสิ้นกาหนดเวลาดังที่ระบุไว้ในข้อ 25. ของข้อบังคับนี้แล้วให้กรรมการที่
คงเหลื อ อยู่ ตั้ งผู้ อื่ นขึ้ นใหม่ ให้ เต็ ม ที่ ว่ าง เว้ นแต่ วาระของกรรมการจะเหลื อ น้ อ ยกว่ าสองเดื อ น ทั้ งนี้ มติ ในการตั้ งกรรมการดั งกล่ า ว
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่ผู้ที่ได้รับการตั้งจากกรรมการที่คงเหลือดังว่านี้
จะคงอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาที่กรรมการผู้ที่เขาเข้าสืบตาแหน่งแทนชอบที่จะอยู่ได้ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการ
ผู้หนึ่งและตั้งผู้อื่นขึ้นไว้แทนที่ ผู้ที่รับ แต่งตั้งนั้นให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาที่กรรมการผู้ถูกถอนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
ข้อ 27. การลาออกของกรรมการ
กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้อ 39. เงินปันผล
การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หรือไม่สามารถ
ดารงเงินกองทุนได้เพียงพอตามกฎหมายหลังจ่ายเงินปันผล ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
เงิน ปัน ผลให้แ บ่ง ตามจ านวนหุ ้น หุ ้น ละเท่า ๆ กัน เว้น แต่ ที ่ก าหนดไว้เ ป็น อย่า งอื ่น ในข้อ บัง คับ นี ้ใ นเรื ่อ ง หุ ้น บุร ิม สิท ธิ
โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น
และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผล ให้กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้ง
เป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในกรณีที่บริษัทยังจาหน่ายหุ้นไม่ครบตามจานวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผล
ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใต้บังคับเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่กล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดและจัดสรรเงินกาไรส่วนที่เหลือโอนเข้า
เป็นกาไรสะสมโดยไม่ได้จัดสรร และให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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ข้อ 40. ทุนสารอง
บริษัท ต้องจัดสรรกาไรสุท ธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารอง ไม่น้อ ยกว่าร้อ ยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
ข้อ 41. ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งและกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี
ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
ในกรณีที่หน่วยงานใดๆ ที่มีหน้าที่กากับดูแลกิจการของบริษัท (ถ้ามี) กาหนดให้ผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งขึ้น
นั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานดังกล่าวด้วย หากปรากฏว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท ณ ขณะนั้นยังไม่ได้รับความเห็นชอบเช่น
ว่านี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ หรือ
(2) เสนอและเลื อกผู้ สอบบั ญชี เพื่ อขอความเห็ นชอบจากธนาคารแห่ งประเทศไทย แล้ วเรี ยกประชุ มใหญ่ วิ สามั ญ เพื่ อแต่ งตั้ ง
ผู้สอบบัญชีนั้น
ในกรณีที่ตาแหน่งผู้สอบบัญชีว่างลงก่อนครบกาหนด ให้คณะกรรมการดาเนินการตาม (1) หรือ (2) โดยอนุโลม
ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาไรขาดทุ น และปัญหา
เกี่ยวกับบัญชีของบริษัท
ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้
ในระหว่ างเวลาท าการของบริ ษั ท ในการนี้ ให้ มี อ านาจสอบถามกรรมการ พนั กงาน ลู กจ้ าง ผู้ ด ารงต าแหน่ งหน้ าที่ ใดๆ ของบริ ษั ท
และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริษัทได้
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เอกสารแนบ 12
วิธกี ารใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับการเรียกดูรายงานประจาปี 2563
เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นสามารถเรี ยกดู ข้ อ มู ลได้ อ ย่ างสะดวกและรวดเร็ ว ธนาคารจึ ง ส่งรายงานประจ าปี 2563 ในรู ปแบบอิ เล็ กทรอนิ กส์
ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code)
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้
สาหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ: กรณีที่ ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ
เช่น QR Code Reader, Facebook, และ LINE เป็นต้น
สาหรับระบบ Andriod
1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ LINE
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน LINE
เข้าไปใน LINE  เลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน)  เลือก QR Code  สแกน QR Code
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Facebook
เข้าไปใน Facebook  เลือก ค้นหา / Search แถบด้านบน  เลือกสัญลักษณ์ QR Code  สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
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เอกสารแนบ 14
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
(ขอเชิญลงทะเบียนร่วมประชุม ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)

หมายเหตุ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเดินทางมาร่วมประชุม
- สาหรับท่านที่เดินทางมาประชุมด้วยรถส่วนตัว บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่จอดรถไว้ที่บริเวณชั้น บี 1 ถึง บี4 ของอาคารทิสโก้
ทาวเวอร์
- สาหรับท่านที่เดินทางมาประชุมด้วยรถประจาทาง รถประจาทางที่ผ่านอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ได้แก่ 17 22 62 67 และ 149
- สาหรับท่านที่เดินทางมาประชุมด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส กรุณาลงที่สถานีศาลาแดง ทางออก 4
- สาหรับท่านที่เดินทางมาประชุมด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ที กรุณาลงที่สถานีสีลม ทางออก 2 หรือสถานีลุมพินี ทางออก 2
- สาหรับผู้ที่ ต้อ งการความช่วยเหลือ พิเศษ เช่น เก้าอี้รถเข็น กรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อ นวันประชุม ที่หมายเลข
0 2633 6874 หรือ 0 2633 6814 เพื่อจัดเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์ที่จาเป็น

-62-

บันทึก
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-64-

