ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
ประชุม ณ ห้ องประชุม ชัน อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
เมื'อวันที' เมษายน
เวลา *.** น.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
ดังต่อไปนี

มีกรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และผู้สอบบัญชี ร่ วมประชุม

กรรมการ
. นายปลิว มังกรกนก
. นายฮอน คิท ชิง
(นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
;. นางอรนุช อภิศกั ดิ>ศิริกลุ

ประธานคณะกรรมการบริ ษัทและกรรมการอิสระ
รองประธานคณะกรรมการบริ ษัทและกรรมการ
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริ หาร
(และประธานเจ้ าหน้ าที'บริ หารกลุม่ ทิสโก้ )

?. รศ.ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

A. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

B. นายชือ-เหา ซุน

กรรมการบริ หาร

D. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่

กรรมการที'ไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
. นายพิชยั ฉันทวีระชาติ

กรรมการอิสระ

ผู้บริ หารระดับสูงของกลุม่ ทิสโก้ ซงึ' ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทใหญ่ให้ มาบริ หารจัดการธนาคาร
. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายกลุม่ ลูกค้ าบรรษัท
. นายเมธา ปิ งสุทธิวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
สายสินเชื'อรายย่อย
;. นายชาตรี จันทรงาม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริ หารความเสี'ยง
ผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื'อ บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด)
. นางสาวรัตนา จาละ
. นางยุพดี สัจจะวรรณกุล

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี

1.

ผู้เข้ าร่ วมประชุมอื'น
ศ.ดร. ปราณี ทินกร

หน้ า 2 ของจํานวน 18 หน้ า

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

โดยมีตวั แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ าร่ วมสังเกตการณ์
นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานที'ประชุม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที'มา
ร่ วมประชุมและแจ้ งให้ ที'ประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
ไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าก่อนการประชุมโดยชอบตามข้ อบังคับของบริ ษัทและตามกฏหมาย เพื' อเปิ ดโอกาสให้ ท่าน
ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ
ประธานฯ แจ้ งให้ ที'ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั งนีมีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทังที'มาด้ วยตนเองและโดย
การมอบฉันทะรวมทังสิน ; ราย ซึง' ถือหุ้นรวม B D,* D,A B หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ DD.DD ของจํานวนหุ้นที'จําหน่ายแล้ ว
ทังหมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท จึงกล่าวเปิ ดการประชุม
ประธานฯ แจ้ งต่อที'ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นทังที'มาเข้ าประชุมด้ วยตนเอง หรื อมีผ้ ูแทน
รั บมอบฉันทะมาเข้ าประชุมมีสิทธิ ออกเสียงหนึ'งเสียงต่อหนึ'งหุ้น ยกเว้ นวาระการพิ จารณาแต่งตังกรรมการ ซึ'งใช้
วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) นอกจากนีเพื'ออํานวยความสะดวกให้ กับผู้ถือหุ้นในการ
ออกเสียงลงคะแนน บริ ษัทได้ นําส่งหนังสือลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อม
หนังสือบอกกล่าวเชิ ญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ าได้ สําหรั บผู้ถือ หุ้นที' ประสงค์ จ ะ
ออกเสียงลงคะแนนในที'ประชุม บริ ษัทได้ แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นก่อนเข้ าร่ วมประชุม ทังนี
ผู้ถือหุ้นที'ยังไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นการล่วงหน้ าและประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ ”งดออกเสียง”
สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที'เพื'อรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้ถือหุ้น
ที'ทําหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื'นเข้ าร่ วมประชุม และระบุการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนัน
บริ ษัท ได้ นํ าคะแนนเห็ น ด้ วย ไม่เ ห็ น ด้ วย หรื อ งดออกเสีย ง ตามความประสงค์ ข องท่ านผู้ถื อ หุ้น บัน ทึก ในระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื'อการลงมติแต่ละวาระไว้ แล้ ว
ประธานฯ ชีแจงเพิ'มเติมว่าผู้ถือหุ้นที'ประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้ วเสร็ จ ขอให้ ส่งคืน
“หลักฐานการลงทะเบียนเข้ าประชุม” และบัตรลงคะแนนที'ไม่ได้ ใช้ (ถ้ ามี) ให้ แก่เจ้ าหน้ าที'ของบริ ษัท บริ เวณประตู
ทางเข้ าห้ องประชุม
นอกจากนี บริ ษัทได้ มอบหมายให้ บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื'อ บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จํากัด) เป็ นผู้ทําหน้ าที'ดูแลให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่ งใสถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท โดย
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ จัดเจ้ าหน้ าที'เข้ าสังเกตการณ์ การลงทะเบียนเข้ าประชุมและการนับคะแนนเสียงตลอด
การประชุม
ประธานฯ เสนอให้ ที'ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี

วาระที# $

หน้ า 3 ของจํานวน 18 หน้ า

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ())*

ประธานฯ เสนอให้ ที'ประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี A ซึ'ง
ประชุมเมื'อวันที' เมษายน A โดยสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอก
กล่าวเชิญประชุมในครังนีแล้ ว
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอื'น ที'ประชุมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน
การลงมติในวาระนีต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที'ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ'งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ :

วาระที#

รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี

A ตามที'เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
คะแนนเสียง
ร้ อยละ
(เสียง)
B D,* D,A B
**.**

•

เห็นด้ วย

•

ไม่เห็นด้ วย

*

*.**

•

งดออกเสียง

*

*.**

•

บัตรเสีย

*

*.**

พิจารณาให้ สัตยาบันการดําเนิ นงานของคณะกรรมการที#ได้ กระทําในปี ())* ดังปรากฏใน
รายงานประจําปี

ประธานฯ กล่าวสรุ ปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการที'ได้ กระทําในปี A และเสนอให้ ที'ประชุม
พิจารณาให้ สตั ยาบันการดําเนินงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้ า A - A
ของรายงานประจําปี ซึง' ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครังนีแล้ ว
ที'ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนีต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที'ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง' มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี

มติ :

วาระที# 4

ให้ สัตยาบันการดําเนินงานของคณะกรรมการที'ได้ กระทําในปี
ตามที'เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี

หน้ า 4 ของจํานวน 18 หน้ า

A ดังปรากฏในรายงานประจําปี
คะแนนเสียง
(เสียง)
B D,* D,A B

ร้ อยละ

•

เห็นด้ วย

**.**

•

ไม่เห็นด้ วย

0

0.00

•

งดออกเสียง

0

0.00

•

บัตรเสีย

0

0.00

พิจารณารั บรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของธนาคารทิสโก้ จํากัด
(มหาชน) สําหรั บปี สิน7 สุด วันที# 4$ ธันวาคม ())*

ประธานฯ เสนอให้ ที'ประชุมพิ จารณารั บ รองงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกํ าไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จของ
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สําหรั บปี สินสุดวันที' ; ธันวาคม A ซึ'งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้ แสดงผลประกอบการและ
ฐานะการเงินของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ถูกต้ องตามที'ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที'รับรองทั'วไป
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ที'ได้ ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครังนีแล้ ว และขอให้
นางอรนุช อภิศกั ดิ>ศิริกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที'บริ หารกลุม่ ทิสโก้ ชีแจงรายละเอียดในวาระนี
นางอรนุช อภิศกั ดิ>ศิริกุล สรุ ปรายละเอียดของงบการเงินต่อที'ประชุมและขอให้ นายชาตรี จันทรงาม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริ หารความเสี'ยงของบริ ษัท ทิ สโก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) ซึง' เป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุม่ ทิสโก้ (“บริ ษัทใหญ่”) ชีแจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน
นายชาตรี จันทรงาม ชี แจงรายละเอียดและการวิ เคราะห์ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกํ าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จต่อที'ประชุม
ที'ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนีต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที'ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง' มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี

มติ :

วาระที# ?
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รั บรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สินสุด
วันที' ; ธันวาคม A ตามที'เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
คะแนนเสียง
ร้ อยละ
(เสียง)
• เห็นด้ วย
B D,* D,A B
**.**
•

ไม่เห็นด้ วย

*

*.**

•

งดออกเสียง

*

*.**

•

บัตรเสีย

*

*.**

รั บทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลจากกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรั บปี ())* และ
อนุ มัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรั บปี ())* เป็ นเงินกองทุน

ประธานฯ เสนอให้ ที'ประชุมรั บทราบการจัดสรรกําไรสุทธิ จากผลการดําเนินงานสําหรั บปี A เป็ น
เงินปั นผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี A เป็ นเงินกองทุน และ
ขอให้ นางอรนุช อภิศกั ดิ>ศิริกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที'บริ หารกลุม่ ทิสโก้ ชีแจงรายละเอียดในวาระนี
นางอรนุช อภิศกั ดิ>ศิริกุล แจ้ งต่อที'ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด และหลักเกณฑ์ ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ร้ อยละ เป็ นเงินสํารองตามกฎหมายจนกว่าจะครบร้ อยละ *
ของทุนจดทะเบียน เนื'องจากเงินสํารองตามกฎหมายได้ ครบร้ อยละ * ของทุนจดทะเบียนแล้ ว จึงไม่จําเป็ นต้ องจัดสรร
เป็ นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปี A เพิ'มเติมอีก โดยรายละเอียดกําไรสะสมที'สามารถจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสําหรับปี
A ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารทิสโก้ เป็ นดังนี
บาท
กําไรสะสมที'ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ ต้ นปี
กําไรสุทธิของธนาคารสําหรับปี

A

A,B*?,; ,

A

,B , * , *?

ผลกําไร/ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

, *,BAD

กําไรสะสมที#ยังไม่ ได้ จัดสรร

,

ปรับรายการที'ไม่ใช่เงินสด

( , A, B*)

กําไรสะสมที#สามารถจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสําหรั บปี ())*

,

เงินปั นผลระหว่างกาลจ่ายจากผลการดําเนินงานของปี

(A ,;; ,* A)

กําไรสะสมที#ยังไม่ ได้ จัดสรร ณ สิน7 ปี ())*

A

,

,

,

,

,

,

,

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
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ธนาคารมีกําไรสะสมที' สามารถจัด สรรเป็ นเงิ น ปั น ผลสําหรั บ ปี
A จํานวน D,A , AA, ?? บาท
โดยธนาคารได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในปี A คิดเป็ นจํานวนเงินรวมทังสิน A ,;; ,* A บาท ดังนัน
ธนาคารจะมีกําไรสะสมที'ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ สินปี A จํานวน D,* *, D, B บาท
ธนาคารมีนโยบายที'จ่ายเงินปั นผลในอัตราที'เหมาะสมตามผลการดําเนินงาน โดยคงไว้ ซึ'งอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรั พย์ เสี'ยงที'แข็งแกร่ ง (BIS Ratio) และเพี ยงพอต่อการขยายตัวของธุรกิ จในอนาคต ทังนี อัตรา
การจ่ายเงินปั นผลปี A คิดเป็ นร้ อยละ .B ของกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานเทียบกับอัตราร้ อยละ ??.D ในปี
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายปั นผลของธนาคารที'กําหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผล
ในอัต ราที' เ หมาะสมเพื' อ ให้ อ ัต ราส่ว นเงิ น กองทุน ต่อ สิน ทรั พ ย์ เ สี'ย ง (BIS Ratio) สูง กว่า ร้ อยละ ในฐานะ
ธนาคารพาณิชย์ที'มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที'ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนีต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที'ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง' มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ :

มีมติในเรื' องต่างๆ ตามที'เสนอ ดังนี
• รั บทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานปี A ตามรายละเอียดดังต่อไปนี
- การจ่ายเงิน ปั น ผลระหว่างกาลจากกําไรจากผลการดําเนิน งานของปี
A ให้ แ ก่ผ้ ูถือหุ้น
สามัญ และผู้ ถ ือ หุ้ น บุริ ม สิท ธิ ใ นอัต ราหุ้ น ละ *.B* บาท รวมเป็ นจํ า นวนเงิน ทั งสิ น
A ,;; ,* A บาท โดยจ่ายเมื'อวันที' มกราคม
• อนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี A ส่วนที'เหลือจากการจ่ายเงินปั นผล เป็ น
เงินกองทุนตามเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุม่
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
คะแนนเสียง
(เสียง)
B D,* D,A B

ร้ อยละ

•

เห็นด้ วย

**.**

•

ไม่เห็นด้ วย

*

*.**

•

งดออกเสียง

*

*.**

•

บัตรเสีย

*

*.**

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี

วาระที# )
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พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ#มทุนของธนาคาร โดยการออกหุ้นสามัญเพิ#มทุน

ประธานฯ เสนอให้ ที'ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ'มทุนของธนาคาร และขอให้ นางอรนุช
อภิศกั ดิ>ศิริกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที'บริ หารกลุม่ ทิสโก้ ชีแจงรายละเอียดในวาระที' -A ต่อที'ประชุม
นางอรนุช อภิศกั ดิ>ศิริกลุ แจ้ งต่อที'ประชุมว่า ธนาคารทิ สโก้ มีการเติบโตอย่างต่อเนื' องตลอดช่วงหลายปี
ที' ผ่านมา ขณะที' แนวโน้ มการเติบโตในปี
มีทิศทางชะลอตัว เนื' องจากความผัน ผวนของสภาพแวดล้ อ มใน
การดําเนิ นธุรกิ จเพิ' มสูงขึนจากความไม่แ น่น อนของภาวะเศรษฐกิ จ และการเมือ ง ทังนี เพื' อ สนับ สนุน การขยาย
ธุรกิ จในอนาคต และเพื' อให้ แน่ใจว่ามีเงิ นกองทุนอยู่ในระดับที' เ พี ย งพอสามารถรองรั บ สภาพแวดล้ อ มที' ผัน ผวน
มากขึน ตลอดจนรั กษาความแข็งแกร่ งของระดับเงิ นกองทุน ในฐานะธนาคารพาณิ ช ย์ ที' มีคุณ สมบัติต ามเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารมีแผนการที' จะออกหุ้นสามัญ เพิ' ม ทุน ตามแผนการบริ ห ารเงิ น กองทุน
ของกลุ่มทิ สโก้ เพื' อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของเงิ นกองทุนในทุกระดับ
ธนาคารทิสโก้ จะออกหุ้นสามัญเพิ'มทุนจํานวน * ,;DA,? * หุ้น มูลค่าที'ตราไว้ ห้ นุ ละ * บาท คิดเป็ น
ยอดเงินทังสิน ,* ;,DA?, ** บาท ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของธนาคาร โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ'มทุนจะจัดสรรตาม
อัตราส่วน B หุ้นเดิม (หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ หุ้นสามัญเพิ'มทุน ที'ราคาเสนอขายหุ้นละ ;.BD บาท ซึ'ง
ราคาเสนอขายคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีของส่วนของเจ้ าของ ณ วันที' ; ธันวาคม A
ในกรณี ที'มีห้ ุนสามัญเพิ'มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก
แล้ ว ในรอบที'สอง ธนาคารจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ'มทุนส่วนที'เหลือให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมที'แสดงความจํานงในการจองซือ
หุ้นสามัญเพิ'มทุนเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น
ที'ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนีต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที'ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี'ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึง' มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ :

มีมติอนุมัตใิ นเรื' องต่างๆ ตามที'เสนอ ดังนี
(1) อนุมตั ิการเพิ'มทุนของธนาคารด้ วยการออกหุ้นสามัญเพิ'มทุน
( ) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ'มทุนจํานวน * ,;DA,? * หุ้น มูลค่าที'ตราไว้ ห้ ุนละ * บาทให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
เดิมของธนาคารตามอัตราส่วน B หุ้นเดิม (หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ) ต่อ หุ้นสามัญเพิ'มทุน
ในกรณี ที'มีเศษหุ้นของหุ้นสามัญ เพิ' มทุนจากการจัดสรร ธนาคารจะปั ดเศษของหุ้นนันทิง โดยมี
ราคาเสนอขายหุ้นละ ;.BD บาท
ในกรณีที'มีห้ นุ สามัญเพิ'มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก
แล้ ว ในรอบที'สอง ธนาคารจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ'มทุนส่วนที'เหลือให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมที'แสดงความ
จํานงในการจองซือหุ้นสามัญเพิ'มทุนเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
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(;) ผู้ถือหุ้นซึ'งปรากฎรายชื'อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที'
การจัดสรรหุ้นเพิ'มทุน (Right Offering)

พฤษภาคม

เป็ นผู้มีสิทธิ ได้ รับ

(?) มอบอํานาจให้ คณะกรรมการธนาคาร หรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่ในการกําหนดรายละเอียดอื'นที'
เกี'ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ'มทุน ไม่วา่ จะเป็ นการจัดสรรรอบเดียวหรื อหลายรอบ รวมถึงแต่
ไม่จํากัดเฉพาะ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาใช้ สิทธิ ระยะเวลาการชําระเงิน และข้ อกําหนดและ
เงื'อนไขอื'นๆที'เกี'ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ'มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้มเดิมของธนาคาร
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี

วาระที# *

คะแนนเสียง
(เสียง)
B D,* D,A B

ร้ อยละ

•

เห็นด้ วย

**.**

•

ไม่เห็นด้ วย

*

*.**

•

งดออกเสียง

*

*.**

•

บัตรเสีย

*

*.**

พิจารณาอนุ มัติการเพิ#มทุนจดทะเบียนของธนาคารเพื#อรองรั บการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ#มทุน
และการแก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องธนาคาร ข้ อ : เพื# อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเพิ# ม ทุ น
จดทะเบียน

นางอรนุช อภิศกั ดิ>ศิริกุล แจ้ งต่อที'ประชุมว่าเพื'อรองรั บการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ'มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม
ของธนาคาร ตามรายละเอียดในวาระ ธนาคารจะเพิ'มทุนจดทะเบียนจาก B, D , ,B * บาทเป็ น D, ,A A,D *
บาท โดยเพิ'มทุนจดทะเบียนเป็ นจํานวน ,* ;,DA?, ** บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน * ,;DA,? * หุ้น มูลค่าที'
ตราไว้ ห้ นุ ละ * บาท
เพื' อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การเพิ' ม ทุน จดทะเบี ย นของธนาคารดังกล่าว คณะกรรมการเห็ น ควรเสนอให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของธนาคาร ข้ อ 4 ดังนี
ข้ อ ?

ทุนจดทะเบียน

:

แบ่งออกเป็ น

:

มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ

:
:
:

D,

,A A,D * บาท (เก้ า พัน สองร้ อยสิ บ ห้ าล้ า นหกแสนเจ็ ด
หมื'นหกพันเก้ าร้ อยยี'สิบบาท)
D , A ,AD หุ้น (เก้ าร้ อยยี'สิบเอ็ดล้ านห้ าแสนหกหมื'นเจ็ด
พันหกร้ อยเก้ าสิบสองหุ้น)
* บาท (สิบบาท)
*? หุ้น (หนึง' ร้ อยสี'ห้ นุ )
D , A , BB หุ้น (เก้ าร้ อยยี'สิบเอ็ดล้ านห้ าแสนหกหมื'นเจ็ด
พันห้ าร้ อยแปดสิบแปดหุ้น)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
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ที'ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนีต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที'ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี'ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึง' มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ :

มีมติในเรื' องต่างๆ ตามที'เสนอ ดังนี
- อนุ มั ติ อ นุ มัติ ก ารเพิ' ม ทุ น จดทะเบี ย นของธนาคาร เป็ นจํ านวน ,* ;,DA?, **
B, D , ,B * บาทเป็ น D, ,A A,D * บาท

บาท จาก

- อนุมัตกิ ารแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของธนาคาร ข้ อ ? ดังนี
ข้ อ ?
ทุนจดทะเบียน
:
D, ,A A,D * บาท (เก้ า พัน สองร้ อยสิ บ ห้ าล้ า นหกแสนเจ็ ด
หมื'นหกพันเก้ าร้ อยยี'สิบบาท)
แบ่งออกเป็ น
:
D , A ,AD หุ้น (เก้ าร้ อยยี'สิบเอ็ดล้ านห้ าแสนหกหมื'นเจ็ด
พันหกร้ อยเก้ าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
:
* บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นบุริมสิทธิ
:
*? หุ้น (หนึง' ร้ อยสี'ห้ นุ )
หุ้นสามัญ
:
D , A , BB หุ้น (เก้ าร้ อยยี'สิบเอ็ดล้ านห้ าแสนหกหมื'นเจ็ด
พันห้ าร้ อยแปดสิบแปดหุ้น)
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
คะแนนเสียง
(เสียง)
B D,* D,A B

ร้ อยละ

•

เห็นด้ วย

**.**

•

ไม่เห็นด้ วย

*

*.**

•

งดออกเสียง

*

*.**

•

บัตรเสีย

*

*.**

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
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วาระที# ;
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พิจารณาอนุมัตจิ าํ นวนกรรมการและการแต่ งตัง7 กรรมการ

ประธานฯ แจ้ งต่อที'ประชุมว่า เนื'องจากในวาระที' และ B เป็ นการพิจารณาเรื' องเกี'ยวกับกรรมการธนาคาร
ดังนันเพื'อการกํากับดูแลกิจการที'ดี คณะกรรมการสมัครใจออกจากที'ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระดังกล่าว
และขอเรี ยนเชิญศ.ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่เป็ น
ผู้ดําเนินการประชุมในวาระที' และ B
ศ.ดร. ปราณี ทิ นกร แจ้ ง ต่อที' ป ระชุมว่า ตามข้ อบัง คับของธนาคารกํ าหนดให้ ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง ให้ เลือกตังคณะกรรมการทังชุดพร้ อมกันในคราวเดียวส่งผลให้ คณะกรรมการทังคณะครบ
วาระการดํารงตําแหน่งพร้ อมกันในวันนี
ในวาระนี แบ่งการพิจารณาเป็ น ส่วน โดยส่วนที' เป็ นการพิ จารณาอนุมัติจํานวนกรรมการ และ
ส่วนที' เป็ นการพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการ
โดยในส่วนที' 1 การพิจารณาอนุมตั ิจํานวนกรรมการ ข้ อบังคับของธนาคารกําหนดให้ ผ้ ูถือหุ้นโดยมติ
ของที'ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนดจํานวนผู้ที'จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทเป็ นครังคราวโดยให้ มีจํานวนไม่น้อยกว่า
5 คน และไม่น้อยกว่ากึ'งหนึ'งของจํ านวนกรรมการทังหมดต้ องมีถิ'นที' อยู่ในราชอาณาจักร รวมทังมีสัดส่วนของ
กรรมการที'มีสญ
ั ชาติไทยตามที'กฎหมายกําหนดซึง' ต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ
ในการนีคณะกรรมการ ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่
ได้ พิจารณาจํานวนกรรมการที'เหมาะสมในการกํากับดูแลกิจการบริ ษัท คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของบุคคลที'ได้ รับ
การเสนอชื'อให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการที'มีต่อธนาคาร โดยคํานึงถึงความจําเป็ นขององค์กร เพื'อให้ คณะกรรมการ
ธนาคารมีขนาดและองค์ คณะที' เหมาะสมที' สุด จึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดจํ านวนกรรมการ D คน ในส่วนนี
ผู้ถือหุ้นที'มาประชุมด้ วยตนเอง หรื อมีผ้ แู ทนรับมอบฉันทะให้ มาร่ วมประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึง' เสียงต่อหนึง' หุ้น
สําหรับส่วนที' 2 การแต่งตังกรรมการ นโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ระบุให้ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่ทําหน้ าที'คดั เลือกและเสนอชื'อบุคคลที'เหมาะสมเพื'อเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการ และดูแลให้ คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบที'เหมาะสม โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ
ประวัติ และประสบการณ์ ในด้ านต่างๆ มีความเข้ าใจเพียงพอด้ านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจกฎหมาย และอื'นๆ
โดยคํานึงถึงความต้ องการและประโยชน์ สูงสุดขององค์ กร การกํ ากับดูแลกิ จการที' ดี กฎหมาย และกฎระเบี ยบที'
เกี'ยวข้ อง เพื'อให้ คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์คณะที'เหมาะสมที'สดุ
ทังนี บุค คลที' ไ ด้ รั บ การเสนอชื' อ ให้ เ ข้ าดํ ารงตํ าแหน่ ง กรรมการอิ ส ระของธนาคารมี คุณ สมบัติ ต าม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ซึง' เข้ มงวดกว่าประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ กับบริ ษัท บริ ษัทในกลุ่ม และ
ผู้บริ หารในลักษณะที'อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้
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ภายหลังจากการพิ จารณาคุณสมบัติที' เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการบริ ษัทของ
บุคคลที'ได้ รับการคัดเลือกตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่แล้ ว
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังบุคคลดังต่อไปนีเป็ นกรรมการธนาคาร ทังนี ประวัติ
ของบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื'อปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที'ได้ จดั ส่งไปให้ ท่านผู้ถือหุ้น
.
.
;.
?.
.
A.
.
B.
D.

ชื#อ-นามสกุล
นายปลิว มังกรกนก
นางอรนุช อภิศกั ดิ>ศิริกลุ
รศ.ดร.อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
นายสถิตย์ อ๋องมณี
นายยาสุโร่ โยชิโคชิ
นายชือ-เหา ซุน
นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

ตําแหน่ งที#เสนอ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จากนัน ศ.ดร. ปราณี ทินกร ชีแจงเพิ'มเติมว่า ในส่วนของการแต่งตังกรรมการ ข้ อบังคับของธนาคาร
กําหนดให้ นําวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ ในการแต่งตังกรรมการ โดยได้ อธิบายวิธีการ
ลงคะแนนเสียงแบบสะสมในรายละเอียดต่อที'ประชุม
ศ.ดร. ปราณี ทินกร ได้ เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที'ยงั ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นการล่วงหน้ าทุกท่านลงคะแนน
ในบัตรลงคะแนน และมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที'เพื'อรวบรวมนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาแต่งตังกรรมการ
นายสุภร ดีพนั ธ์ ตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย สอบถามและศ.ดร. ปราณี ทินกร ชีแจง ดังนี
ถาม กรรมการธนาคารท่านใดที'มิได้ เข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครังนี
ตอบ ศ.ดร.ปราณี ทินกร กล่าวว่านายสถิตย์ อ๋องมณีและศ.ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ผู้ได้ รับการเสนอ
ชื'อเพื'อดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคารในปี นี มิได้ เข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครังนี เนื'องจากท่านทังสองต้ อง
ได้ ความเห็นชอบจากที' ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน สําหรั บศ.ดร.ตีรณ พงศ์ มฆพัฒน์ ปั จจุบันดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึง' เป็ นบริ ษัทแม่ของกลุม่ ทิสโก้
ที'ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนี สําหรั บการพิจารณาอนุมตั ิจํานวนกรรมการของธนาคารต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากที'ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง' มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สําหรับการพิจารณา
แต่งตังกรรมการ ใช้ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้ อบังคับของธนาคาร
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มติ :
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มีมติในเรื' องต่างๆ ตามที'เสนอ ดังนี
- อนุมัตจิ ํานวนกรรมการของบริ ษัทที' D คน ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
คะแนนเสียง
(เสียง)
• เห็นด้ วย
B D,* D,A B

ร้ อยละ
**.**

•

ไม่เห็นด้ วย

*

*.**

•

งดออกเสียง

*

*.**

•

บัตรเสีย

*

*.**

- อนุ มั ติการแต่งตังบุค คลดัง รายชื' อ ต่อไปนี เข้ าดํ ารงตําแหน่ งกรรมการธนาคาร ด้ วยคะแนนเสี ย ง
ดังต่อไปนี
ชื#อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายปลิว มังกรกนก
นางอรนุช อภิศกั ดิ>ศิริกลุ
รศ.ดร.อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
นายสถิตย์ อ๋องมณี
นายยาสุโร่ โยชิโคชิ
นายชือ-เหา ซุน
นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

เห็นด้ วย
(เสียง)
B D,* D,A B
B D,* D,A B
B D,* D,A B
B D,* D,A B
B D,* D,A B
B D,* D,A B
B D,* D,A B
B D,* D,A B
B D,* D,A B
,; , ;A,D
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ไม่ เห็นด้ วย
(เสียง)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
=
=
=

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี

วาระที# B
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พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการและรั บทราบค่ าตอบแทนกรรมการในปั จจุบัน
ศ.ดร. ปราณี ทินกร แจ้ งต่อที' ประชุมว่า ที'ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นธนาคารทิ สโก้ จํ ากัด (มหาชน) ประจํ าปี

A เมื'อวันที' เมษายน A มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที'ไม่ได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัท
ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และ/หรื อดํารงตําแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรู ปของเงินรางวัล
เบียประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ **,*** บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมี
การเปลี'ยนแปลง คณะกรรมการตามที'ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินที'แน่นอน และจํานวนเงินที'
จะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี ไม่รวมถึงสิทธิที'กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื'นเพิ'มเติม กรณีได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที'เพิ'มเติม
ข้ อ บัง คับ ของธนาคารกํ าหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ ก รรมการคนหนึ'ง หรื อ หลายคน
ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งใดอย่ า งหนึ' ง แทนคณะกรรมการก็ ไ ด้ สํ า หรั บ ค่ า ตอบแทนกรรมการผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมายนั นให้
คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนด ขอบเขตหน้ าที'ของกรรมการที' ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานในคณะกรรมการชุดอื'น
ปรากฏตามรายละเอียดในส่วนที' หัวข้ อที' B การจัดการ และหัวข้ อที' D การกํากับดูแลกิจการของรายงานประจําปี
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
บริ ษัท ใหญ่ จ ะเป็ นผู้พิ จ ารณาอัต ราค่าตอบแทนที' เ หมาะสมและเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษัท โดยอัต ราและ
องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องสามารถจูงใจกรรมการที'มีความสามารถและมีความสําคัญต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที'ของคณะกรรมการ โดยหลีกเลี'ยงการจ่ายค่าตอบแทนที'มากเกินความจําเป็ น
ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที'มิได้ เป็ นผู้บริ หารจะพิจารณาตามหลักปฏิบตั ิโดยทัว' ไปในอุตสาหกรรม
นันๆ ซึ'งพิ จารณาจากประสบการณ์ ทํางาน ความตังใจและทุ่มเท รวมทังคุณประโยชน์ ต่างๆ ที' กรรมการแต่ละคน
สามารถทําให้ กับบริ ษัทได้ ในกรณี ที'คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ กรรมการรายใดทําหน้ าที'เพิ'มเติม (เช่น การ
เป็ นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็ นต้ น) กรรมการรายนันจะได้ รับค่าตอบแทนเพิ'มเติมตามความเหมาะสม โดย
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที'ได้ รับมอบหมายหน้ าที'เพิ'มเติมดังกล่าว
ดังนัน คณะกรรมการโดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัท
ใหญ่ จึง เห็ น ควรเสนอให้ ผ้ ูถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุ มัติ ค่าตอบแทนในอัต ราเดิ ม สํ าหรั บ กรรมการที' มิ ไ ด้ ดํ า รงตํ าแหน่ ง
กรรมการในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และ/หรื อ ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้
ในรู ปของเงินรางวัล เบี ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกิ นท่านละ **,*** บาทต่อปี โดยให้ มีผล
ตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลี'ยนแปลง คณะกรรมการบริ ษัท ตามที'ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น จะกําหนดจํานวน
เงิ น ที' แ น่น อน และจํ านวนเงิ น ที' จะจ่ายจริ งในแต่ล ะคราว ทังนี ไม่รวมถึงสิทธิ ที' กรรมการจะได้ รั บค่าตอบแทนหรื อ
ผลประโยชน์อื'นเพิ'มเติมกรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที'เพิ'มเติม นอกจากนี คณะกรรมการ
ยังเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการซึง' ได้ จ่ายในปี A แก่กรรมการหนึง' ท่านที'มิได้ เป็ นผู้บริ หาร

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี

ในรู ปของค่าตอบแทนรายเดือน ตังแต่เดือนมกราคม – เมษายน
ละ ?*,*** บาท)
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A เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิน A*,*** บาท (เดือน

ที'ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนีต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที'ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึง' มาประชุม กรรมการที'เป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าข่ายเป็ นผู้มีส่วนได้ เสีย ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
มติ :

อนุมัตคิ า่ ตอบแทนกรรมการให้ แก่กรรมการที'มิได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป
จํ ากั ด (มหาชน) และ/หรื อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บริ ห ารของบริ ษั ท ในกลุ่ม ทิ ส โก้ ในรู ป ของเงิ น รางวัล
เบียประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ **,*** บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไป
หรื อจนกว่าจะมีการเปลี'ยนแปลง คณะกรรมการตามที'ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกําหนดจํานวน
เงิ น ที' แ น่ น อน และจํ านวนเงิ น ที' จ ะจ่ า ยจริ ง ในแต่ล ะคราว ทังนี ไม่ร วมถึง สิ ท ธิ ที' ก รรมการจะได้ รั บ
ค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื'นเพิ'มเติมกรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที'
เพิ'มเติมตามที'เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
คะแนนเสียง
ร้ อยละ
(เสียง)
• เห็นด้ วย
B D,* D,B ?
**.**
•

ไม่เห็นด้ วย

*

*.**

•

งดออกเสียง

*

*.**

•

บัตรเสีย

*

*.**

และรั บทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั ตามที'เสนอ
ภายหลังจากที'ประชุมพิจารณาวาระที'เกี'ยวข้ องกับกรรมการเสร็ จสินแล้ ว บุคคลที'ได้ รับการแต่งตังให้ เข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการทุกท่านของธนาคารจึงกลับเข้ าร่ วมประชุมต่อไป
วาระที# > พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง7 ผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่ าตอบแทนสําหรั บปี ());
ปี

ประธานฯ เสนอให้ ที'ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับ
A และขอให้ รศ.ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแจงรายละเอียดในวาระนี

รศ.ดร. อังครั ตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ แจ้ งต่อที'ประชุมว่า ข้ อบังคับของธนาคารกําหนดให้ ที'ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคาร คณะกรรมการ

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
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ตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของธนาคาร สําหรับปี
ตามแนวปฏิบตั ิเรื' องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี
และนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื'อเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการโดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู้สอบ
บัญชี ของบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื' อบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ ท แอนด์ ยัง จํ ากัด) เป็ นผู้สอบบัญชี ของ
ธนาคาร สําหรับปี
โดยมีคา่ ตอบแทนจํานวนไม่เกิน ;, *,000 บาท โดยมีรายชื'อดังต่อไปนี
- นางสาวรัตนา จาละ
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ>วาณิชย์
- นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที' ; ;? และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที' ?D และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที' ??DD

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ'งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ทังนี ผู้สอบบัญชีดงั กล่าว
ได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ ว
ประวัติของผู้สอบบัญชีทงั 3 ท่าน ปรากฏในหน้ า BB-D* ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที'ได้ จดั ส่งไป
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
สําหรั บค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคาร สําหรั บปี
ที'เพิ'มขึนจากปี ก่อน *,*** บาทหรื อ
คิดเป็ นอัตราร้ อยละ ;.; เป็ นการปรับเพิ'มขึนตามอัตราเงินเฟ้อและปริ มาณธุรกรรมที'เพิ'มขึน
ที'ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนีต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที'ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง' มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ :

อนุมัตแิ ต่งตังผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื'อบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จํากัด) เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคารสําหรับปี $%%& โดยได้ รับค่าตอบแทนจํานวนไม่เกิน *,&$,,,,, บาท
โดยมีรายชื.อผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี
- นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที' ; ;? และ/ หรื อ
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ>วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที' ?D และ/ หรื อ
- นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที' ??DD
โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึง' สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี

หน้ า 16 ของจํานวน 18 หน้ า

ด้ วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี
คะแนนเสียง
(เสียง)
B D,* D,D;B

ร้ อยละ

•

เห็นด้ วย

**.**

•

ไม่เห็นด้ วย

*

*.**

•

งดออกเสียง

*

*.**

•

บัตรเสีย

*

*.**

วาระที# $= พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 44 อํานาจกรรมการ
ประธานฯ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ ;; อํานาจกรรมการ และเรี ยน
เชิญนางอรนุช อภิศกั ดิ>ศิริกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที'บริ หารกลุม่ ทิสโก้ อธิบายในรายละเอียดต่อที'ประชุม
นางอรนุช อภิศกั ดิ>ศิริกลุ กล่าวว่าการแก้ ไขข้ อบังคับดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขเพื'อให้ มีความชัดเจนมากขึน
และสะท้ อนถึงแนวทางปฏิบตั ิที'มีอยู่ในปั จจุบนั ร่ างข้ อบังคับที'แก้ ไขตามที'ปรากฏในหน้ า D ของหนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ที'ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ที'ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนีต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที'ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี'
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึง' มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ :

อนุ มัต ิก ารแก้ ไ ขข้ อ บัง คับ บริ ษัท ข้ อ ;; อํ า นาจกรรมการตามที' เ สนอ โดยแก้ ไ ขเพิ' ม เติ ม ข้ อ ความ
ดังต่อไปนี
“ประธานคณะกรรมการบริ หารคนเดียว หรื อ กรรมการบริ หารอื'นร่ วมกันสองคน มีอํานาจลงลายมือชื'อ
และประทับตราสําคัญของบริ ษัทกระทําการใดๆ แทนบริ ษัทได้ ”
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี

•
•
•
•

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
(เสียง)

B D,* D,D;B
*
*
*

ร้ อยละ
**.**
*.**
*.**
*.**

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี

หน้ า 17 ของจํานวน 18 หน้ า

วาระที# $$ พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทข้ อ :4 ดวงตราของบริษัท
ประธานฯ กล่าวว่าเพื'อให้ สอดคล้ องกับการปรั บปรุ งแบรนด์และภาพลักษณ์ องค์กรของบริ ษัทในกลุ่ม
ทิสโก้ สัญลักษณ์ ใหม่ภายใต้ แนวความคิด “โอกาสสร้ างได้ ” ได้ ถูกสร้ างขึน เพื'อสื'อสารถึงภาพลักษณ์ และวิสยั ทัศน์
ใหม่ขององค์กรที' มีความเชี' ยวชาญในการสร้ างโอกาส โดยสัญลักษณ์ ใหม่จะถูกนํามาแทนที'สัญลักษณ์ เดิมที'มีอยู่
ทังหมด เพื'อแสดงถึงความเป็ นอันหนึง' อันเดียวกันของทุกบริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้
ด้ วยเหตุนี คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ ที'ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัท
เรื' องดวงตราของบริ ษัท ตัวอย่างดวงตราของบริ ษัทตามที'ปรากฏในหน้ า D; ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
ที'ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนีต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที'ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี'
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึง' มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ :

อนุ มัต ิการแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทว่าด้ วยเรื' องดวงตราของบริ ษัท โดยตราของบริ ษัทจะเป็ นไปตามรู ป
ดังต่อไปนี

ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี

•
•
•
•

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
(เสียง)

B D,* D,D?D
*
*
*

ร้ อยละ
**.**
*.**
*.**
*.**

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี

วาระที# $(

หน้ า 18 ของจํานวน 18 หน้ า

เรื# องอื#นๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื' องอื'นใดให้ ที'ประชุมพิจารณาอีก
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที'มาประชุม และกล่าวปิ ดประชุมเวลา *. * น.

(นายปลิว มังกรกนก)
ประธานที'ประชุมและประธานคณะกรรมการบริ ษัท

