รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สานักงานใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) เลขที่ 48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการธนาคารและกรรมการอิสระ ทาหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม และแจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่ามีกรรมการธนาคาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กรรมการและผู้บริหารจากบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
และผู้สังเกตการณ์จากธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุม โดยได้แนะนาเป็นรายบุคคลดังนี้
กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5000 ของจานวนกรรมการทั้งหมด 8 คน คือ
1. นายปลิว มังกรกนก
ประธานคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระ
2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกลุ
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และประธานคณะกรรมการบริหาร
3. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายสถิตย์ อ๋องมณี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
และกรรมการอานวยการกลุ่มทิสโก้
7. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการธนาคารที่ลาประชุม
1. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และกรรมการบริหาร
กรรมการและผู้บริหารจากบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม 3 คน คือ
1. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายชาตรี จันทรงาม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง
3. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สานักกากับดูแลกิจการ
และเลขานุการบริษัท
ผู้สังเกตการณ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมประชุม คือ
1. นางชนนาถ เศวตวงศ์
ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 1
2. นายกัมพล กมลรัตน์ธาดา
ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 1
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของธนาคาร
ต่อจากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ธนาคารได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
ไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยชอบตามข้อบังคับของธนาคารและตามกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษา
ข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
จากนั้น ประธานฯ ได้ข อให้ นายไพรัช ศรีวิไ ลฤทธิ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงระเบีย บการออกเสี ย ง
ลงคะแนนตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 20 กาหนดว่า ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุม มีสิทธิ
ออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้นวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

หน้า 2 จากจานวน 4 หน้า

สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ธนาคารได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้า
ร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการล่วงหน้าและประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือแบ่งการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน กรณีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและ
มอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและระบุการออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น ธนาคารได้นาคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติแต่ล ะวาระไว้แล้ว ซึ่งการประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนาคะแนนเสียงที่
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจานวนเสียงเห็นด้วยของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
และชี้แจงเพิ่มเติมว่าผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ ผู้ถือหุ้นทาการลงทะเบียนกลับ
พร้อมส่งบัตรลงคะแนนคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคารบริเวณประตูทางเข้าห้องประชุม
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเอง จานวน 32 ราย และผู้ถือหุ้น
ที่ มอบฉั น ทะ จ านวน 8 ราย รวมผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เข้ าร่ ว มประชุ มด้ ว ยตนเองและโดยการมอบฉั น ทะ จ านวน 40 ราย ถื อ หุ้ น รวมกั น ทั้ งสิ้ น
921,452,676 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9875 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของธนาคาร ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร
ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเพิ่มเติมแต่อย่างใด
จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน
2561 โดยสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ประธานฯ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่า ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงซักถาม
หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ด้วยคะแนนเสีย งข้างมากของผู้ถือ หุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
921,452,676 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
ไม่มีบัตรเสีย
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตัง้ กรรมการ
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 2 เป็นการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการธนาคาร ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญ
ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เป็นผู้ดาเนินการประชุมในวาระที่ 2
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้ ทาหน้าที่ดาเนินการประชุมในวาระที่ 2 และขอให้
เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 2 ต่อที่ประชุม
เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอีย ดโดยสรุปต่อ ที่ประชุมดังนี้ ตามหลั กเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดให้ ค ณะกรรมการธนาคารประกอบด้ว ยกรรมการที่มีประสบการณ์และความรู้ด้า น
เทคโนโลยีอย่างน้อย 1 ราย ในวาระนี้แบ่งการพิจารณาเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นการพิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการ และส่วนที่ 2
เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

หน้า 3 จากจานวน 4 หน้า

ในการพิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการ ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 22 กาหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด
จานวนผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของธนาคารเป็นครั้งคราวโดยให้มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งมีสัดส่วนของกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกาหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
ในการนี้คณะกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้ได้พิจารณาจานวน
กรรมการที่เหมาะสมในการกากับดูแลกิจการธนาคาร คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของบุ ค คลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการที่มีต่อธนาคาร โดยคานึงถึงความจาเป็นขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์คณะที่เหมาะสม จึงเสนอ
ผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดจานวนกรรมการที่ 9 คน เพิ่มเติมจากเดิม 8 คน ที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ของธนาคาร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 โดยแจ้งว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุม มีสิทธิ
ออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้ ผู้ดาเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัย
ประสงค์ซักถามหรือ ให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่า ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น ทักท้วงหรือซักถามเพิ่มเติม แต่ประการใด จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาลงมติอนุมัติจานวนกรรมการที่ 9 คน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตจิ านวนกรรมการที่ 9 คน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
921,452,676 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
ไม่มีบัตรเสีย
จากนั้น เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าในส่วนของการแต่งตั้งกรรมการ ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 23 กาหนดให้นาหลักเกณฑ์และ
วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ในการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจากัด มาตรา
70 และมาตรา 71 วรรค 1 เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสในการแต่งตั้งตัวแทนเข้ารับตาแหน่งกรรมการมากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้จะคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณา
ความรู้ ความสามารถ ประวัติ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านการเงินและการธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย และ
อื่นๆ โดยคานึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดขององค์กร การกากับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
คณะกรรมการมีขนาดและองค์คณะที่เหมาะสมที่สุด และสาหรับตาแหน่งกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
การกากับดูแลกิจการของทิส โก้ ซึ่ง เข้ม งวดกว่า ประกาศของสานัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการธนาคารของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้แล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
และอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ประวัติข องบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่
ได้จัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว
รายนาม
ตาแหน่งที่เสนอ
นายจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
กรรมการอิสระ
ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้ ให้เสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้ง นายจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ ตามที่เสนอ เนื่องจากเห็นว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรายนี้ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม
กับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
นอกจากนี้ นายจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกาหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติ
เรื่องการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งเข้มงวดกว่าประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้ ผู้ดาเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัย
ประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่า ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น ทักท้วงหรือซักถามเพิ่มเติม แต่ประการใด จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

หน้า 4 จากจานวน 4 หน้า

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตจิ านวนแต่งตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ด้วยวิธีลงคะแนนเสียงแบบ
สะสม (Cumulative Voting) ตามข้อบังคับของธนาคาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
นายจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
921,452,676 เสียง
0 เสียง
รวม
921,452,676 เสียง
0 เสียง
งดออกเสียง
- ไม่มี บัตรเสีย
- ไม่มี วาระที่ 3

อื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของธนาคาร ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถามเพิ่มเติมแต่ประการใด
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุม
และกล่าวปิดประชุมเวลา 14.20 น.

- ปลิว มังกรกนก (นายปลิว มังกรกนก)
ประธานที่ประชุมและประธานคณะกรรมการ

- ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ (นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ)์
เลขานุการบริษัท

