รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงำนใหญ่ ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) เลขที่ 48/2 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ถนนสำทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร ในวันจันทร์ที่ 23 เมษำยน 2561 เริ่มประชุมเวลำ 10.00 น.
นำยปลิว มังกรกนก ประธำนคณะกรรมกำรธนำคำรและกรรมกำรอิสระ ทำหน้ำที่เป็นประธำนของที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบว่ำมีกรรมกำรธนำคำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ผู้บริหำรระดับสูงของธนำคำร และตัวแทนจำกผู้สอบบัญชีเข้ำร่วมประชุม
โดยได้แนะนำเป็นรำยบุคคลดังนี้
กรรมกำรธนำคำรที่เข้ำร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 77.7778 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด 9 คน คือ
1. นำยปลิว มังกรกนก
ประธำนคณะกรรมกำรธนำคำร และกรรมกำรอิสระ
2. นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกลุ
กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน และประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
4. นำงภัทรียำ เบญจพลชัย
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
5. นำยสถิตย์ อ๋องมณี
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
6. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล
กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน กรรมกำรบริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้
และกรรมกำรอำนวยกำรกลุ่มทิสโก้
7. นำยศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน กรรมกำรบริหำร
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
กรรมกำรธนำคำรที่ลำประชุม
1. นำยทำคำชิ คุโรเมะ
กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน และกรรมกำรบริหำร
2. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน และกรรมกำรบริหำร
ผู้บริหำรระดับสูงของธนำคำรซึ่งได้รับมอบหมำยจำกบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ให้บริหำรจัดกำรธนำคำร
เข้ำร่วมประชุม 4 คน คือ
1. นำยพิธำดำ วัชรศิริธรรม
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยบรรษัทธนกิจ
2. นำยชลิต ศิลป์ศรีกุล
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยสินเชือ่ รำยย่อย
3. นำยเมธำ ปิงสุทธิวงศ์
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยธุรกิจธนบดีและบริกำรธนำคำร
4. นำยรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
บริหำรกำรขำยและกำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 1
กรรมกำรและผู้บริหำรจำกบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ที่เข้ำร่วมประชุม 3 คน คือ
1. ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร
กรรมกำรอิสระ
และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2. นำยชำตรี จันทรงำม
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส
สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง
3. นำยไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำนักกำกับดูแลกิจกำร
และเลขำนุกำรบริษัท
ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ที่เข้ำร่วมประชุม คือ
1. นำงยุพดี สัจจะวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4819
2. นำยพัสกร วรตินันท์
ผู้จัดกำร

ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หน้ำ 2 จำกจำนวน 9 หน้ำ

ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมสำมัญประจำปี 2561 ของธนำคำร
ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ธนำคำรมอบหมำยให้ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำหน้ำที่ดูแลให้กำรประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย และข้อบังคับของธนำคำร โดยบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ได้จัดเจ้ำหน้ำที่เข้ำสังเกตกำรณ์
กำรลงทะเบียนเข้ำประชุมและกำรนับคะแนนเสียงตลอดกำรประชุม
ต่อจำกนั้น ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ธนำคำรได้จัดส่งหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมโดยชอบตำมข้อบังคับของธนำคำรและตำมกฎหมำย เพื่อเปิดโอกำสให้ท่ำนผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำ
ข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอ
จำกนั้น ประธำนฯ ได้ข อให้ นำยไพรัช ศรีวิไ ลฤทธิ์ เลขำนุกำรบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทรำบถึงระเบีย บกำ รออกเสี ย ง
ลงคะแนนตำมข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 20 กำหนดว่ำ ผู้ถือหุ้นทั้งที่มำเข้ำประชุมด้วยตนเองหรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมำเข้ำประชุม มีสิทธิ
ออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้นวำระกำรพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำร ซึ่งใช้วิธีกำรลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ธนำคำรได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวำระให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้ำ
ร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นกำรล่วงหน้ำและประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือแบ่งกำร
ออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วน กรณีเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย สำมำรถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและ
มอบให้แก่เจ้ำหน้ำที่เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมและระบุกำรออก
เสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น ธนำคำรได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้น
บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อกำรลงมติแต่ละวำระไว้แล้ว ซึ่งกำรประมวลผลกำรนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระ จะนำคะแนนเสียงที่
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจำกจำนวนเสียงเห็นด้วยของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
และชี้แจงเพิ่มเติมว่ำผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกจำกกำรประชุมก่อนกำรประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ ผู้ถือหุ้นทำกำรลงทะเบียนกลับ
พร้อมส่งบัตรลงคะแนนคืนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรบริเวณประตูทำงเข้ำห้องประชุม
ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ในกำรประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมทั้งที่มำด้วยตนเอง จำนวน 27 รำย และผู้ถือหุ้น
ที่มอบฉันทะ จำนวน 4 รำย รวมผู้ ถือหุ้ น ที่เข้ ำร่ว มประชุมด้ วยตนเองและโดยกำรมอบฉั นทะ จำนวน 31 รำย ถือ หุ้ นรวมกัน ทั้งสิ้ น
921,452,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9875 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้วทั้งหมดของธนำคำร ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับของธนำคำร
ประธำนฯ จึงกล่ำวเปิดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หลังจำกที่ประธำนฯ ได้กล่ำ วเปิดประชุม เรีย บร้อ ยแล้ว ในระหว่ำงกำรประชุมได้มีผู้ถือ หุ้น ที่เข้ำ ร่ว มประชุม ด้วยตนเอง
เพิ่มเติมอีก 9 รำย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 35 รำย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 5 รำย รวมผู้ถือ หุ้น ที่เข้ำร่ว ม
ประชุมด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะ จำนวน 40 รำย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 921,454,491 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9877 ของจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ำยแล้วทั้งหมด
จำกนั้น ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำระเบียบวำระต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษำยน
2560 โดยสำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ประธำนฯ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงซักถำม
หรือขอให้แก้ไขรำยงำนกำรประชุมเป็นอย่ำงอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นได้มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสีย งข้ำงมำกของผู้ถือ หุ้น
ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
921,452,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง จำนวน
0 เสียง
ไม่มีบัตรเสีย
วาระที่ 2

พิจารณาให้สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทาในปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำให้สัตยำบันกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระทำในปี 2560 ดังปรำกฏในรำยงำน

ประจำปี

ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หน้ำ 3 จำกจำนวน 9 หน้ำ

ประธำนฯ กล่ำวสรุปผลกำรดำเนิน งำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระทำในปี 2560 และเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำให้สัตยำบัน
กำรดำเนินงำนดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดปรำกฏใน “รำยงำนจำกคณะกรรมกำร” หน้ำ A1-A2 ของรำยงำนประจำปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ วเห็ นควรเสนอให้ ผู้ถือหุ้นพิจำรณำให้ สัตยำบันกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ไ ด้กระทำ
ในปี 2560 ดังปรำกฏในรำยงำนประจำปี
ประธำนฯ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น ทักท้วงหรือ
ซักถำมเพิ่มเติม แต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจำรณำลงมติให้สัตยำบันกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระทำในปี 2560
ดังปรำกฏในรำยงำนประจำปี
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ ให้สัตยาบันกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระทำในปี 2560 ดังปรำกฏในรำยงำนประจำปี
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
921,452,398 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง จำนวน
0 เสียง
ไม่มีบัตรเสีย
วาระที่ 3

พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ซึ่งได้แสดงฐำนะกำรเงินอย่ ำงถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมหลั กกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดงผลประกอบกำร
และฐำนะกำรเงินของธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) ถูกต้องตำมที่ควร รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจำปีที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
บอกกล่ำวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอให้นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ นำเสนอต่อที่ประชุม
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้สรุปรำยละเอียดของงบกำรเงินต่อที่ประชุม และขอให้นำยชำตรี จันทรงำม ผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง ชี้แจงรำยละเอียดและกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยงได้ชี้แจงรำยละเอียดและกำรวิเครำะห์งบแสดง
ฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จต่อที่ประชุม โดยสรุปสำระสำคัญได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้ำของรวม
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนำคำร)
กำไรต่อหุน้ (บำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
288,275,295
259,350,423
28,924,872
4,245,607
4.67

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจำรณำรับรองงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของ
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ ในวำระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ของธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) สำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
921,458,398 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง จำนวน
0 เสียง
ไม่มีบัตรเสีย

ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วาระที่ 4

หน้ำ 4 จำกจำนวน 9 หน้ำ

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2560 และอนุมัติการจัดสรรกาไรจาก
ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2560 เป็นเงินกองทุน

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2560
และอนุมัติกำรจัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2560 เป็นเงินกองทุน และขอให้นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรกลุ่มทิสโก้ นำเสนอต่อที่ประชุม
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 115 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
หลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย และข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 39 กำรจ่ำยเงินปันผลจะต้องจ่ำยจำกกำไรที่เป็นเงินสดจำกงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร โดยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แบ่งตำมจำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน
นอกจำกนี้ มำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 40 ธนำคำรต้อง
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี)
จนกว่ำทุน ส ำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อ ยกว่ำร้อ ยละ 10 ของทุน จดทะเบีย น ซึ่ง ในปี 2560 ธนำคำรไม่จัดสรรเป็น ส ำรองตำมกฎหมำย
เนื่องจำกธนำคำรมีสำรองครบถ้วนตำมที่กฎหมำยกำหนดแล้ว
ทั้ ง นี้ ธนำคำรมี กำไรจำกผลกำรดำเนิ น งำนและกำไรสะสมที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ จั ด สรรตำมงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำรปี 2560
ตำมรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
กำไรสุทธิของธนำคำรสำหรับปี 2560
ปรับรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
กาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลสาหรับปี 2560
เงินปันผลระหว่ำงกำลจ่ำยจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2560
กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2560

14,474,972,030
4,300,556,978
(50,859,452)
18,724,669,556
(2,764,703,076)
15,959,966,480

ธนำคำรมีกำไรสะสมที่สำมำรถจัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2560 จำนวน 18,724,669,556 บำท โดยธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผล
ประจำปี 2560 คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,764,703,076 บำท ดังนั้น ธนำคำรจะมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2560 จำนวน
15,959,966,480 บำท
ธนำคำรมีนโยบำยที่จ่ำยเงินปันผลในอัตรำที่เหมำะสมตำมผลกำรดำเนินงำน โดยคงไว้ซึ่งอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ที่แข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อกำรขยำยตัวของธุรกิจในอนำคต ทั้งนี้ อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 64.3 ของ
กำไรสุทธิจำกผลกำรดำเนินงำน เทียบกับอัตรำร้อยละ 55.0 ในปี 2559 กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวสอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยปันผลของ
ธนำคำรที่กำหนดอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำที่เหมำะสมเพื่อให้อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) สูงกว่ำร้อยละ 12
ในฐำนะธนำคำรพำณิชย์ที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
คณะกรรมกำรพิจ ำรณำแล้ว เห็น ควรเสนอให้ผู้ถือ หุ้น พิจ ำรณำรับ ทรำบกำรจ่ำ ยเงิน ปัน ผลระหว่ำ งกำลจำกกำไรจำก
ผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2561 ในอัตรำหุ้นละ 3.00 บำท รวมเป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,764,703,076 บำท และอนุมัติกำรจัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2560 ส่วนที่เหลือจำกกำรจ่ำยเงินปันผล
เป็นเงินกองทุน ตำมเกณฑ์กำรกำกับแบบรวมกลุ่มของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ ในวำระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกกำไร
จำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2560 และอนุมัติกำรจัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2560 เป็นเงินกองทุน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ รับทราบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2560 และอนุมัติ
กำรจัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2560 เป็นเงินกองทุน ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้น
ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
921,458,398 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง จำนวน
0 เสียง
ไม่มีบัตรเสีย

ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วาระที่ 5

หน้ำ 5 จำกจำนวน 9 หน้ำ

พิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติจำนวนกรรมกำรและกำรแต่งตัง้ กรรมกำร
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เนื่องจำกในวำระที่ 5 และ 6 เป็นกำรพิจำรณำเรื่องเกี่ยวกับกรรมกำรธนำคำร ดังนั้น เพื่อเป็น
กำรเปิดให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรจึงสมัค รใจออกจำก
ที่ประชุมในระหว่ำงกำรพิจำรณำวำระดังกล่ำว และขอเรียนเชิญ ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) เป็นผู้ดำเนินกำรประชุมในวำระที่ 5 และ 6
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของกลุ่มทิสโก้ ทำหน้ำที่ดำเนินกำรประชุมในวำระที่ 5 และ 6 และ
ขอให้เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงรำยละเอียดในวำระที่ 5 ต่อที่ประชุม
เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงรำยละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมดังนี้ ตำมข้อบังคับของธนำคำรที่กำหนดให้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
สำมัญประจำปีทุกครั้งให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรทั้งชุดพร้อมกันในครำวเดียว ส่งผลให้คณะกรรมกำรทั้งคณะครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง
พร้อ มกัน ในวัน นี้ ในวำระนี้แบ่งกำรพิจำรณำเป็น 2 ส่ ว น โดยส่ ว นที่ 1 เป็น กำรพิจำรณำอนุมัติจำนวนกรรมกำร และส่ ว นที่ 2 เป็น
กำรพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำร
ในกำรพิจำรณำอนุมัติจำนวนกรรมกำร ข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 22 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
จำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมกำรของธนำคำรเป็นครั้งครำวโดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร รวมทั้งมีสัดส่วนของกรรมกำรที่มีสัญชำติไทยตำมที่กฎหมำยกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
ในกำรนี้คณะกรรมกำรตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของกลุ่มทิสโก้ได้พิจำรณำจำนวน
กรรมกำรที่เหมำะสมในกำรกำกับดูแลกิจกำรธนำคำร คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของบุค คลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรที่มีต่อธนำคำร โดยคำนึงถึงควำมจำเป็นขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมกำรธนำคำรมีขนำดและองค์คณะที่เหมำะสม จึงเสนอ
ผู้ถือหุ้นพิจำรณำกำหนดจำนวนกรรมกำรที่ 8 คน โดยแจ้งว่ำผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มำร่วมประชุม
มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของกลุ่มทิสโก้ ผู้ดำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัย
ประสงค์ซักถำมหรือ ให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น ทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติม แต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจำรณำลงมติอนุมัติจำนวนกรรมกำรที่ 8 คน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตจิ ำนวนกรรมกำรที่ 8 คน ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
921,458,398 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง จำนวน
0 เสียง
ไม่มีบัตรเสีย
จำกนั้น เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงว่ำในส่วนของกำรแต่งตั้งกรรมกำร ข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 23 และข้อ 24 กำหนดให้นำ
หลักเกณฑ์และวิธีลงคะแนนเสี ยงแบบสะสม (Cumulative Voting) มำใช้ในกำรแต่งตั้งกรรมกำร ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจำกัด มำตรำ 70 และมำตรำ 71 วรรค 1 เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยมีโอกำสในกำรแต่งตั้งตัวแทนเข้ำรับตำแหน่งกรรมกำรมำกยิ่งขึ้น
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของกลุ่มทิสโก้จะคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม โดยพิจำรณำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประวัติ และประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ มีควำมเข้ ำใจเพียงพอด้ำนกำรเงินและกำรธนำคำร เศรษฐกิจ กฎหมำย และ
อื่นๆ โดยคำนึงถึงควำมต้องกำรและประโยชน์สูงสุดขององค์กร กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กฎหมำย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
คณะกรรมกำรมีขนำดและองค์คณะที่เหมำะสมที่สุด และสำหรับตำแหน่งกรรมกำรอิสระ จะต้องมีคุ ณสมบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติ
กำรกำกับดูแลกิจกำรของทิส โก้ ซึ่ง เข้ม งวดกว่ำ ประกำศของสำนัก งำนคณะกรรมกำรกำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภำยหลังจำกกำรพิจำรณำคุณสมบัติที่เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรธนำคำรของบุคคลที่ได้รับกำรคัดเลือก
ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทแม่แล้ว คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำและ
อนุมัติกำรแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมกำร ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ ปรำกฏในหนังสือบอกกล่ำวเชิญป ระชุมที่ได้
จัดส่งไปให้ท่ำนผู้ถือหุ้นแล้ว

ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายนาม
นำยปลิว มังกรกนก
นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์
นำยสถิตย์ อ๋องมณี
นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล
นำยศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

หน้ำ 6 จำกจำนวน 9 หน้ำ

ตาแหน่งที่เสนอ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อดังกล่ำว ได้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว
คณะกรรมกำรเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของกลุ่มทิสโก้ ให้เสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรตำมที่เสนอ กลับเข้ำดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึ่ง เนื่องจำกเห็นว่ำกรรมกำรทั้ง 8 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
เหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของธนำคำร และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำร และได้ปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนำคำร มติคณะกรรมกำร และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจำกนี้ นำยปลิว มังกรกนก, รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์, นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ และนำยสถิตย์
อ๋องมณี เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมนิยำมกรรมกำรอิสระที่ธนำคำรกำหนดในนโยบำยและแนวปฏิบัติ เรื่องกำรกำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้
ซึ่งเข้มงวดกว่ำประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำมำรถ
ให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทแม่ ผู้ดำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัย
ประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น ทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติม แต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจำรณำลงมติแต่งตั้งกรรมกำร
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตจิ ำนวนแต่งตั้งบุคคลดังรำยชื่อต่อไปนี้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร ด้วยวิธีลงคะแนนเสียงแบบ
สะสม (Cumulative Voting) ตำมข้อบังคับของธนำคำร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
1. นำยปลิว มังกรกนก
921,454,398 เสียง
0 เสียง
2. นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกลุ
921,454,398 เสียง
0 เสียง
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
921,454,398 เสียง
0 เสียง
4. นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์
921,454,398 เสียง
0 เสียง
5. นำยสถิตย์ อ๋องมณี
921,454,398 เสียง
0 เสียง
6. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
921,454,398 เสียง
0 เสียง
7. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล
921,454,398 เสียง
0 เสียง
8. นำยศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
921,454,398 เสียง
0 เสียง
รวม
7,371,635,184 เสียง
0 เสียง
งดออกเสียง
- ไม่มี บัตรเสีย
- ไม่มี วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน

ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด
(มหำชน) เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรและรับทรำบค่ำตอบแนกรรมกำรในปัจจุบัน และขอให้เลขำนุกำรบริษัท
เป็นผู้นำเสนอรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจุบันและรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เสนอปรับปรุงใหม่ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุมัติค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำรที่ไม่ไ ด้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และ/หรือ ดำรง
ตำแหน่งผู้บริหำรของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเงินรำงวัล เบี้ยประชุม ค่ำตอบแทนรำยเดือน และโบนัส ไม่เกินท่ำนละ 600,000 บำท

ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หน้ำ 7 จำกจำนวน 9 หน้ำ

ต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง คณะกรรมกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้ถือหุ้นจะกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอน
และจำนวนเงินที่จะจ่ำยจริงในแต่ละครำว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมกำรจะได้รับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณีได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ปฏิบัติหน้ำที่เพิ่มเติม
ข้อบังคับของธนำคำรกำหนดว่ำ คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนปฏิบัติกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
แทนคณะกรรมกำรก็ได้ สำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้ได้รับมอบหมำยนั้นให้คณะกรรมกำรเป็นผู้กำหนดขอบเขตหน้ำที่ของกรรมกำรที่
ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนในคณะกรรมกำรชุดอื่นปรำกฏตำมรำยละเอียดใน ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8 กำรจัดกำร และหัวข้อที่ 9 กำรกำกับ
ดูแลกิจกำร ของรำยงำนประจำปี
ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทแม่จะเป็นผู้พิจำรณำ
อัตรำค่ำตอบแทนที่เหมำะสมและเสนอต่อคณะกรรมกำร โดยอัตรำและองค์ประกอบของค่ำตอบแทนกรรมกำรจะต้องสำมำรถจูงใจกรรมกำร
ที่มีควำมสำมำรถและมีควำมส ำคัญ ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร โดยหลี กเลี่ ยงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่มำกเกินควำมจำเป็น
ค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำรที่มิได้เป็นผู้บริหำรควรพิจำรณำตำมหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสำหกรรมนั้นๆ ซึ่งพิ จำรณำจำกประสบกำรณ์
ทำงำน ควำมตั้งใจและควำมทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่ำงๆ ที่กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถทำให้กับธนำคำรได้ ในกรณีที่คณะกรรมกำร
มอบหมำยให้กรรมกำรรำยใดทำหน้ำที่เพิ่มเติม (เช่น กำรเป็นสมำชิกในคณะกรรมกำรต่ำงๆ เป็นต้น) กรรมกำรรำยนั้นจะได้รับค่ำตอบแทน
เพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม โดยคณะกรรมกำรเป็นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่เพิ่มเติมดังกล่ำว
อนึ่ง สำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ นอกเหนือจำกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรของบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มแล้ว กลุ่มทิสโก้จะมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรเฉพำะกรรมกำรที่มิได้
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทแม่และ/หรือดำรงตำแหน่งผู้บริหำรของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ โดยจ่ำยเป็นเงินรำงวัล ค่ำตอบแทนรำยเดือน
เบี้ยประชุม และโบนัส ในรูปแบบและอัตรำเดียวกับที่จ่ำยให้กับกรรมกำรบริษัทแม่ โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง
สำหรับในปีนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทแม่ได้ทบทวนค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี เพื่อให้
ค่ำตอบแทนกรรมกำรมีควำมเหมำะสมต่อภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ถึงแม้ในปี 2560 จะมีกำรปรับขึ้นค่ำตอบแทนไปแล้ว
แต่ค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจุบันของธนำคำรยังคงต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของอุตสำหกรรมที่มีผลกำรดำเนินงำนในระดับเดียวกันในอัตรำร้อยละ
57 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทแม่จึงเสนอให้ปรับเพิ่มค่ำเบี้ยประชุมของคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุดเป็น
อัตรำ 50,000 บำท สำหรับกรรมกำรชุดย่อย ซึ่งเป็นกำรปรับตำมอัตรำเงินเฟ้อและอัตรำดังกล่ำวไม่มีกำรปรับมำตั้งแต่ปี 2553 นอกจำกนี้
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริ ษัทแม่ยังเสนอให้กำหนดค่ำเบี้ยประชุมสำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรในอัตรำ
50,000 บำทสำหรับกรรมกำร หรือในอัตรำเดียวกับค่ำเบี้ยประชุมของคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ำค่ำตอบแทนกรรมกำรมีควำม
เหมำะสมต่อภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ทั้งนี้ จะไม่มีกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมให้แก่กรรมกำรและสมำชิกของคณะกรรมกำรชุดย่อยที่
ปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำของบริษัทในกลุ่มทิสโก้
คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรที่มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทแม่
และ/หรือ ดำรงตำแหน่งผู้บริหำรในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเงินรำงวัล ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ไม่เกินท่ำนละ 950,000 บำท
ต่อปี ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่มหรือประกันสุขภำพเฉพำะกรรมกำรสัญชำติไทยที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป และกำรประกันภัยควำมรับผิด
ของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของธนำคำร โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง คณะกรรมกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
ผู้ถือหุ้น จะกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอน และจำนวนเงินที่จะจ่ำยจริงในแต่ละครำว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมกำรจะได้รับค่ำตอบแทนหรื อ
ผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ปฏิบัติหน้ำที่เพิ่มเติม และคณะกรรมกำรเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้ น
รับทรำบค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจุบัน
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทแม่ ผู้ดำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัย
ประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น ทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจำรณำลงมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรและรับทรำบค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจุบัน ทั้งนี้ กรรมกำรที่เป็นผู้ถือหุ้น ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
921,458,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
ไม่มีบัตรเสีย
และรับทราบค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจุบัน

ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หน้ำ 8 จำกจำนวน 9 หน้ำ

เมื่อที่ประชุมพิจำรณำวำระที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตัง้ ให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรทุกท่ำน
จึงกลับเข้ำร่วมประชุมในวำระต่อไป
คณะกรรมกำรกลับเข้ำที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกล่ำวขอบคุณที่แต่งตั้งให้เข้ำดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึ่ง
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2561

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรกำหนดค่ำตอบแทนสำหรับปี 2561 และขอให้
รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ชี้แจงรำยละเอียดในวำระนี้
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อ 41 ของข้อบังคับของธนำคำร ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่ำตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีของธนำคำรทุกปี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชี ธนำคำรสำหรับปี 2561 ตำมแนวปฏิบัติเรื่อง
กำรคัดเลือกผู้สอบบัญชี และคณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง นำงสำวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นำงสำวรัชดำ
ยงสวัสดิ์วำณิชย์ และ/หรือ นำงนงลักษณ์ พุ่มน้อย แห่งสำนักงำน อีวำย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนำคำรสำหรับปี 2561 และผู้สอบบัญชี
คนใดคนหนึ่งสำมำรถลงนำมในรำยงำนของผู้สอบบัญชีได้ เนื่อ งจำกพิจำรณำว่ำผู้ส อบบัญชีดังกล่ำว มีคุณสมบัติต ำมที่ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่น่ำพอใจ ทั้งนี้ ผู้สอบ
บัญชีข้ำงต้นได้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนำคำรสำหรับปี
2561 จำนวนไม่เกิน 5,200,000 บำท
สำหรับค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนำคำร สำหรับปี 2561 ที่เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 20.9 เป็นไปตำมกำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนระบบบัญชีเพื่อ รองรับกำรจัดทำบัญชีสำหรับมำตรฐำนบัญชีใหม่ (IFRS 9) ตลอดจนกำรสอบทำนนโยบำยบัญชีต ำมมำตรฐำน
บัญชีใหม่ ทั้งนี้ ธนำคำรจะทำกำรทดสอบผลกระทบของกำรใช้มำตรฐำนบัญชีใหม่ในปีนี้รวมถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับใช้ ซึ่งส่งผลให้ปริมำณ
งำนของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น นอกเหนือจำกนี้ ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นยังมีผลมำจำกปริมำณธุรกรรมจำกกำรรับโอนธุรกิจลูกค้ำ
รำยย่อยจำกธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน) ที่เกิดขึ้นเต็มปี
คณะกรรมกำรเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตเลขที่ 4499 และ/หรือ นำงสำวรัชดำ ยงสวัสดิ์วำณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4951 และ/หรือ นำงนงลักษณ์ พุ่มน้อย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4172 แห่งสำนักงำน อีวำย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนำคำรสำหรับปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
สำมำรถลงนำมในรำยงำนของผู้สอบบัญชีได้ และกำหนดค่ำตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 จำนวนไม่เกิน 5,200,000 บำท
ประธำนฯ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น ทักท้วงหรือ
ซักถำมเพิ่มเติมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรกำหนดค่ำตอบแทนสำหรับปี 2561
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตกิ ำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรกำหนดค่ำตอบแทนสำหรับปี 2561 ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
921,458,415 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง จำนวน
0 เสียง
ไม่มีบัตรเสีย
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับธนาคาร ข้อ 15 การประชุมวิสามัญ

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับธนำคำร ข้อ 15 กำรประชุมวิสำมัญ และขอให้เลขำนุกำรบริษัท
นำเสนอต่อที่ประชุม
เลขำนุกำรบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับธนำคำร ข้อ 15 กำรประชุมวิสำมัญ ดังนี้
ตำมที่พ ระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 100 แก้ไ ขเพิ่มเติมโดยค ำสั่งหั วหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ 21/2560 เรื่องกำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยเพื่อ อำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ กำหนดเรื่องกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียก
ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของธนำคำร จึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของธนำคำร เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำย จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับธนำคำร ข้อ 15 กำรประชุมวิสำมัญ เป็นดังนี้
“กำรประชุมครำวอื่นบรรดำมี นอกจำกกำรประชุมสำมัญที่ระบุไว้ในข้อ 14. ของข้อบังคับนี้เรียกว่ำ กำรประชุมวิสำมัญ

ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หน้ำ 9 จำกจำนวน 9 หน้ำ

คณะกรรมกำรอำจเรียกประชุมวิสำมัญในวัน เวลำ และสถำนที่ที่คณะกรรมกำรกำหนดได้ สุดแต่จะเห็นสมควร แต่อย่ำงไรก็ดี
ต้องมีหนังสือบอกกล่ำวโดยชอบถึงกำรที่จะประชุมนั้น ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 16. แห่งข้อบังคับนี้
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด อำจเข้ำชื่อกันทำ
หนังสือร้องขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในกำรที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย เมื่อมีคำร้องขอเช่นว่ำนั้น ให้คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยในสี่สบิ ห้ำวันนับแต่วั นที่ได้รับ
หนังสือจำกผู้ถือหุ้น”
คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 15 กำรประชุมวิสำมัญ
ประธำนฯ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น ทักท้วงหรือ
ซักถำมเพิ่มเติมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 15 กำรประชุมวิสำมัญ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตกิ ำรแก้ไขข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 15 กำรประชุมวิสำมัญ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จำนวน
921,458,415 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
ไม่มีบัตรเสีย
วาระที่ 9

อื่นๆ (ถ้ามี)

ประธำนฯ กล่ำวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำมเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรของธนำคำร ปรำกฏว่ำ
ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติมแต่ประกำรใด
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว ประธำนฯ ได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำ นที่สละเวลำมำประชุม
และกล่ำวปิดประชุมเวลำ 11.45 น.

- ปลิว มังกรกนก (นำยปลิว มังกรกนก)
ประธำนที่ประชุมและประธำนคณะกรรมกำร

- ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ (นำยไพรัช ศรีวิไลฤทธิ)์
เลขำนุกำรบริษัท

