
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
 

ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ส ำนักงำนใหญ่ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 48/2 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ถนนสำทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร ในวันจันทร์ที ่22 เมษำยน 2562 เริ่มประชุมเวลำ 10.00 น. 

นำยปลิว มังกรกนก ประธำนคณะกรรมกำรธนำคำรและกรรมกำรอิสระ ท ำหน้ำที่เป็นประธำนของที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบว่ำมีกรรมกำรธนำคำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ผู้บริหำรระดับสูงของธนำคำร และตัวแทนจำกผู้สอบบัญชีเข้ำร่วมประชุม 
โดยได้แนะน ำเป็นรำยบุคคลดังนี้ 

กรรมกำรธนำคำรที่เข้ำร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.8889 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 9 คน คือ 
1. นำยปลิว มังกรกนก ประธำนคณะกรรมกำรธนำคำร และกรรมกำรอิสระ 
2. นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกลุ กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน และประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรยีบจริยวัฒน์ กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
4. นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  
5. นำยสถิตย์ อ๋องมณี กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  
6. นำยจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ กรรมกำรอิสระ 
7. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน กรรมกำรบริหำร  

และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้  
8. นำยศักดิ์ชัย พชีะพัฒน์ กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน กรรมกำรบริหำร  

กรรมกำรอ ำนวยกำรกลุ่มทิสโก้ และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
กรรมกำรธนำคำรที่ลำประชุม  
1. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซนุ) กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน และกรรมกำรบริหำร 

ผู้บริหำรระดับสูงของธนำคำรซึ่งได้รับมอบหมำยจำกบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ให้บริหำรจดักำรธนำคำร 
เข้ำร่วมประชุม 5 คน คือ 

1. นำยชลิต ศิลป์ศรีกุล รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยสินเชือ่รำยย่อย 
2. นำยเมธำ  ปิงสุทธิวงศ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยธุรกิจธนบดีและบริกำรธนำคำร 
3. นำยรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  

บริหำรกำรขำยและกำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 1   
4. นำยเดชพินันท์ สุทศันทรวง  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - ปฏิบัติกำรสินเชื่อรำยย่อย 
5. นำยพิชำ รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - ธุรกิจธนบด ี

กรรมกำรและผู้บริหำรจำกบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ที่เข้ำร่วมประชุม 3 คน คือ 
1. ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร กรรมกำรอิสระ 

และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน   
2. นำยชำตรี จันทรงำม ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส 

สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง 
3. นำยไพรชั ศรวีิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ส ำนักก ำกับดูแลกิจกำร  

และเลขำนุกำรบริษัท 

ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ที่เข้ำร่วมประชุม คือ  
1. นำงยุพดี สัจจะวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4819 
2. นำยพัสกร วรตนิันท์ ผู้จัดกำร 
3. นำงสำวนภัสวรรณ พรเลิศ ผู้จัดกำร 



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562                                 หน้ำ 2 จำกจ ำนวน 9 หน้ำ 
ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)  
 

ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมสำมัญประจ ำปี 2562 ของธนำคำร 
ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ธนำคำรมอบหมำยให้ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ำกัด เป็นผู้ท ำหน้ำที่ดูแลให้กำรประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย และข้อบังคับของธนำคำร โดยบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ำกัด ได้จัดเจ้ำหน้ำที่เข้ำสังเกตกำรณ์
กำรลงทะเบียนเข้ำประชุมและกำรนับคะแนนเสียงตลอดกำรประชุม  

ต่อจำกนั้น ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ธนำคำรได้จัดส่งหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 
ไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมโดยชอบตำมข้อบังคับของธนำคำรและตำมกฎหมำย เพื่อเปิดโอกำสให้ท่ำนผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำ
ข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอ 

จำกนั้น ประธำนฯ ได้ขอให้ นำยไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เลขำนุกำรบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทรำบถึงระเบียบกำรออกเสียง
ลงคะแนนตำมข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 20 ก ำหนดว่ำ ผู้ถือหุ้นทั้งที่มำเข้ำประชุมด้วยตนเองหรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมำเข้ำประชุม มีสิทธิ
ออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้นวำระกำรพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำร ซึ่งใช้วิธีกำรลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ธนำคำรได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวำระให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้ำ
ร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นกำรล่วงหน้ำและประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง หรือแบ่งกำร
ออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วน กรณีเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย สำมำรถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและ
มอบให้แก่เจ้ำหน้ำที่เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท ำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมและระบุกำรออก
เสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น ธนำคำรได้น ำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้น 
บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อกำรลงมติแต่ละวำระไว้แล้ว ซึ่งกำรประมวลผลกำรนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระ  จะน ำคะแนนเสียงที่
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจำกจ ำนวนเสียงเห็นด้วยของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 

และชี้แจงเพิ่มเติมว่ำผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกจำกกำรประชุมก่อนกำรประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ผู้ถือหุ้นท ำกำรลงทะเบียนกลับ 
พร้อมส่งบัตรลงคะแนนคืนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรบริเวณประตูทำงเข้ำห้องประชุม 

ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ในกำรประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมทั้งที่มำด้วยตนเอง จ ำนวน 26 รำย และผู้ถือหุ้น
ที่มอบฉันทะ จ ำนวน 2 รำย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะ จ ำนวน  28 รำย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 
921,452,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9875 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมดของธนำคำร ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับของธนำคำร  

ประธำนฯ จึงกล่ำวเปิดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 
หลังจำกที่ประธำนฯ ได้กล่ำวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่ำงกำรประชุมได้มีผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 

8 รำย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 5 รำย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จ ำนวน 34 รำย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 
จ ำนวน 7 รำย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะ จ ำนวน 41 รำย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 921,453,070 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 99.9876 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด 

จำกนั้น ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพจิำรณำระเบียบวำระต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 
กันยำยน 2561 โดยส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 
ประธำนฯ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงซักถำม 

หรือขอให้แก้ไขรำยงำนกำรประชุมเป็นอย่ำงอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นด้วย จ ำนวน 921,452,602 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      
 

วาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี 2561 ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำให้สัตยำบันกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำในปี 2561 ดังปรำกฏในรำยงำน
ประจ ำป ี



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562                                 หน้ำ 3 จำกจ ำนวน 9 หน้ำ 
ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)  
 

ประธำนฯ กล่ำวสรุปผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำในปี 2561 และเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำให้สัตยำบัน
กำรด ำเนินงำนดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดปรำกฏใน “รำยงำนจำกคณะกรรมกำร” หน้ำ A1-A2 ของรำยงำนประจ ำปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำให้สัตยำบันกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำ
ในปี 2561 ดังปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี  

ประธำนฯ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือ
ซักถำมเพิ่มเติมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติให้สัตยำบันกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำในปี 2561 
ดังปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้สัตยาบันกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำในปี 2561 ดังปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ ำนวน 921,452,606 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      
 

วาระที่ 3  พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งได้แสดงฐำนะกำรเงินอย่ำงถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดงผลประกอบกำร
และฐำนะกำรเงินของธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ถูกต้องตำมที่ควร รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจ ำปีที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
บอกกล่ำวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอให้นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ น ำเสนอต่อที่ประชุม  

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้สรุปรำยละเอียดของงบกำรเงินต่อที่ประชุม และขอให้นำยชำตรี จันทรงำม ผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ชี้แจงรำยละเอียดและกำร
วิเครำะห์งบกำรเงิน  

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

 (หน่วย: พันบาท) 

รายการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรพัย์รวม 290,698,239 
หนี้สินรวม 260,375,418 
ส่วนของเจ้ำของรวม 30,322,821 
ก ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนำคำร) 4,992,063 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท) 5.33 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับรองงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของ
ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ ในวำระนี้ 
ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ของธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ส ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ ำนวน 921,452,606 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง   



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562                                 หน้ำ 4 จำกจ ำนวน 9 หน้ำ 
ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)  
 

ไม่มีบัตรเสีย      

วาระที่ 4  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 และอนุมัติการจัดสรรก าไรจาก
ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 เป็นเงินกองทุน 

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 
และอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 เป็นเงินกองทุน และขอให้นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรกลุ่มทิสโก้ น ำเสนอต่อที่ประชุม 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 115 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
หลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย และข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 39 กำรจ่ำยเงินปันผลจะต้องจ่ำยจำกก ำไรที่เป็นเงินสดจำกงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร โดยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แบ่งตำมจ ำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน 

นอกจำกนี้ มำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 40 ธนำคำรต้อง
จัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) 
จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2561 ธนำคำรไม่จัดสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย 
เนื่องจำกธนำคำรมีส ำรองครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว  

ทั้งนี้ ธนำคำรมีก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนและก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรปี 2561 
ตำมรำยละเอียดดังนี้   

 (หน่วย: บาท) 
ก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 15,959,966,480 
ก ำไรสุทธิของธนำคำรส ำหรับปี 2561 4,909,763,083 
ปรับรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด 1,842,353 
ก าไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2561 20,871,571,916 
เงินปันผลระหว่ำงกำลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 (3,594,113,999) 
ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ ส้ินปี 2561 17,277,457,917 

ธนำคำรมีก ำไรสะสมที่สำมำรถจัดสรรเป็นเงินปันผลส ำหรับปี 2561 จ ำนวน 20,871,571,916 บำท โดยธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปี 2561 คิดเป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,594,113,999 บำท ดังนั้น ธนำคำรจะมีก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2561 จ ำนวน 
17,277,457,917 บำท 

ธนำคำรมีนโยบำยที่จ่ำยเงินปันผลในอัตรำที่เหมำะสมตำมผลกำรด ำเนินงำน โดยคงไว้ซึ่งอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ที่แข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อกำรขยำยตัวของธุรกิจในอนำคต ทั้งนี้ อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 73.2 ของ 
ก ำไรสุทธิจำกผลกำรด ำเนินงำน เทียบกับอัตรำร้อยละ 64.3 ในปี 2560 กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวสอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยปันผลของ
ธนำคำร ที่ก ำหนดอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล ในอัตรำที่เหมำะสมเพื่อให้อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) สูงกว่ำร้อยละ 12  
ในฐำนะธนำคำรพำณิชย์ที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2562 ในอัตรำหุ้นละ 3.90 บำท รวมเป็น
จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 3,594,113,999 บำท และอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 ส่วนที่เหลือจำกกำรจ่ำยเงินปันผล 
เป็นเงินกองทุน ตำมเกณฑ์กำรก ำกับแบบรวมกลุ่มของธนำคำรแห่งประเทศไทย 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ ในวำระนี้ 
ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไร
จำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 และอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 เป็นเงินกองทุน  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 และอนุมัติ
กำรจัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 เป็นเงินกองทุน ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ ำนวน 921,452,696 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      
 



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562                                 หน้ำ 5 จำกจ ำนวน 9 หน้ำ 
ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)  
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการและการแต่งต้ังกรรมการ 

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติจ ำนวนกรรมกำรและกำรแต่งตัง้กรรมกำร 
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เนื่องจำกในวำระที่ 5 และ 6 เป็นกำรพิจำรณำเรื่องเกี่ยวกับกรรมกำรธนำคำร ดังนั้น เพื่อเป็น

กำรเปิดให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรจึงสมัครใจออกจำก
ที่ประชุมในระหว่ำงกำรพิจำรณำวำระดังกล่ำว และขอเรียนเชิญ ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี  ทินกร ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ด ำเนินกำรประชุมในวำระที่ 5 และ 6  

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ท ำหน้ำที่ด ำเนินกำร
ประชุมในวำระที่ 5 และ 6 และขอให้เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงรำยละเอียดในวำระที่ 5 ต่อที่ประชุม  

เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงรำยละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมดังนี้ ตำมข้อบังคับของธนำคำรที่ก ำหนดให้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
สำมัญประจ ำปีทุกครั้งให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรทั้งชุดพร้อมกันในครำวเดียว ส่งผลให้คณะกรรมกำรทั้งคณะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
พร้อมกัน ในวันนี้ ในวำระนี้แบ่งกำรพิจำรณำเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นกำรพิจำรณำอนุมัติจ ำนวนกรรมกำร และส่วนที่  2 เป็น
กำรพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำร 

ในกำรพิจำรณำอนุมัติจ ำนวนกรรมกำร ข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 22 ก ำหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก ำหนด
จ ำนวนผู้ที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของธนำคำรเป็นครั้งครำวโดยให้มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร รวมทั้งมีสัดส่วนของกรรมกำรที่มีสัญชำติไทยตำมที่กฎหมำยก ำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 
ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

ในกำรนี้คณะกรรมกำรตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จ ำกัด (มหำชน) ได้พิจำรณำจ ำนวนกรรมกำรที่เหมำะสมในกำรก ำกับดูแลกิจกำรธนำคำร คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับกำร
เสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่มีต่อธนำคำร โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมกำรธนำคำรมีขนำดและ
องค์คณะที่เหมำะสม จึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจำรณำก ำหนดจ ำนวนกรรมกำรที่ 10 รำย โดยแจ้งว่ำผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทน
รับมอบฉันทะให้มำร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ผู้ด ำเนินกำรประชุม 
ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติมแต่
ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติจ ำนวนกรรมกำรที่ 10 รำย  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตจิ ำนวนกรรมกำรที่ 10 รำย ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ ำนวน 921,452,718 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      

จำกนั้น เลขำนุกำรบริษัทชี้แจงว่ำในส่วนของกำรแต่งตั้งกรรมกำร ข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 23 และข้อ 24 ก ำหนดให้น ำ
หลักเกณฑ์และวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มำใช้ในกำรแต่งตั้งกรรมกำร ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด มำตรำ 70 และมำตรำ 71 วรรค 1 เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยมีโอกำสในกำรแต่งตั้งตัวแทนเข้ำรับต ำแหน่งกรรมกำรมำกยิ่งขึ้น  

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) จะคัดเลือกและกลั่นกรอง
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม โดยพิจำรณำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประวัติ และประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ มีควำมเข้ำใจเพียงพอด้ำนกำรเงิน
และกำรธนำคำร เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสำรสนเทศ กฎหมำย และอื่นๆ โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรและประโยชน์สูงสุดขององค์กร กำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี กฎหมำย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมกำรมีขนำดและองค์คณะที่เหมำะสมที่สุด และบุคคลที่ได้รับคัดเลือก
ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน คณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งคุณสมบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรของทิสโก้ 

ภำยหลังจำกกำรพิจำรณำคุณสมบัติที่เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรธนำคำรของบุคคลที่ได้รับกำรคัดเลือก
ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทแม่แล้ว คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำและ
อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมกำร ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ ปรำกฏในหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมที่ได้ จัดส่ง
ไปให้ท่ำนผู้ถือหุ้นแล้ว 

 



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562                                 หน้ำ 6 จำกจ ำนวน 9 หน้ำ 
ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)  
 

 
รายนาม ต าแหน่งที่เสนอ 

1. นำยปลิว  มังกรกนก กรรมกำรอิสระ 
2. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมกำรอิสระ 
4. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบรหิำรงำน 
5. นำยสถิตย์ อ๋องมณี กรรมกำรอิสระ 
6. นำยจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ กรรมกำรอิสระ 
7. รองศำสตรำจำรย์ ดร. กุลภัทรำ สิโรดม กรรมกำรอิสระ 
8. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 
9. นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 
10. นำยศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อดังกลำ่ว ได้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว 
คณะกรรมกำรเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทแม่ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำ

แต่งตั้งกรรมกำรตำมที่เสนอ เนื่องจำกเห็นว่ำกรรมกำรทั้ง 10 รำย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของธนำคำร 
และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำร อีกทั้งกรรมกำรปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ 
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

นอกจำกนี้ นำยปลิว มังกรกนก, รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์, นำยสถิตย์ อ๋องมณี, นำยจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ 
และรองศำสตรำจำรย์ ดร. กุลภัทรำ สิโรดม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมนิยำมกรรมกำรอิสระตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง
คุณสมบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของทิสโก้ และสำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทแม่ ผู้ด ำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัย
ประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจำรณำลงมติแต่งตั้งกรรมกำร 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังรำยชื่อต่อไปนี้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ด้วยวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม 
(Cumulative Voting) ตำมข้อบังคับของธนำคำร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1. นำยปลิว  มังกรกนก 921,452,831 เสียง 0 เสียง 
2. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล 921,452,831 เสียง 0 เสียง 
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครตัน์ เพรยีบจริยวัฒน์ 921,452,831 เสียง 0 เสียง 
4. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 921,452,831 เสียง 0 เสียง 
5. นำยสถิตย์ อ๋องมณี 921,452,831 เสียง 0 เสียง 
6. นำยจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ 921,452,831 เสียง 0 เสียง 
7. รองศำสตรำจำรย์ ดร. กุลภัทรำ สิโรดม 921,452,831 เสียง 0 เสียง 
8. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซนุ) 921,452,831 เสียง 0 เสียง 
9. นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ 921,452,831 เสียง 0 เสียง 
10. นำยศักดิ์ชัย พชีะพัฒน์ 921,452,831 เสียง 0 เสียง 

 รวม 9,214,528,310 เสียง 0 เสียง 

 งดออกเสียง  - ไม่มี -    
บัตรเสีย  - ไม่มี -    

 
  



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562                                 หน้ำ 7 จำกจ ำนวน 9 หน้ำ 
ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)  
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 

ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี  ทินกร ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรและรับทรำบค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจุบัน และขอให้เลขำนุกำรบริษัท 
ชี้แจงรำยละเอียดในวำระที่ 6 ต่อที่ประชุม 

เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงรำยละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมดังนี้ ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ( “บริษัทแม่”) จะเป็นผู้ทบทวนค่ำตอบแทนกรรมกำร
และพิจำรณำอัตรำค่ำตอบแทนที่เหมำะสมเป็นประจ ำทุกปี ส ำหรับกรรมกำรที่ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทแม่ และ/หรือด ำรง
ต ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทแม่มีควำมเห็นว่ำค่ำตอบแทนกรรมกำร
และกรรมกำรชุดย่อย ที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี  2561 มีควำมเหมำะสมต่อขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
จึงเห็นควรเสนอให้อนุมัติอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรในอัตรำเท่ำเดิม และอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำกับควำมเสี่ยง  
ในอัตรำเดียวกับคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ซึ่งจะถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ที่ สนส. 10/2561 เรื่องธรรมำภิบำลของสถำบันกำรเงิน 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทแม่ และเห็นควร
เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติอัตรำค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยที่ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทแม่ และ/หรือ
ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบี้ยประชุมในรูปแบบและอัตรำเดียวกับที่จ่ำยให้กับ
กรรมกำรบริษัทแม่ ซึ่งเท่ำกับอัตรำเดิมที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 รวมถึงประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 
หรือประกันสุขภำพเฉพำะกรรมกำรสัญชำติไทยที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตลอดจนกำรประกันภัยควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่
ของบริษัท โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ จะไม่มีกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมให้แก่กรรมกำรและสมำชิกของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยที่เป็นพนักงำนหรือปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ คณะกรรมกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้ถือหุ้น
อำจก ำหนดค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมส ำหรับกรรมกำร ที่ได้รับกำรมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ปฏิบัติหน้ำที่
เพิ่มเติม ปรำกฏรำยละเอียดดังนี้ 

 ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
     (หน่วย: บาท) 

 
พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน เสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562 

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(ร้อยละ) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบี้ยประชุม 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบี้ยประชุม 

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

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

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

คณะกรรมการก ากับความเสี่ยง (ใหม่) 
ประธำน - - - 60,000 - 
กรรมกำร - - - 50,000 - 

 ค่ำตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน 
1. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภำพเฉพำะกรรมกำรสัญชำติไทยที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป 
2. กำรประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท 

 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทแม่ ผู้ด ำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัย

ประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุม



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562                                 หน้ำ 8 จำกจ ำนวน 9 หน้ำ 
ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)  
 

พิจำรณำลงมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรและรับทรำบค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจุบัน ทั้งนี้ กรรมกำรที่เป็นผู้ถือหุ้น ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ดังนี้ 

เห็นด้วย จ ำนวน 921,452,831 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
ไม่มีบัตรเสีย      
และรับทราบค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจุบัน 
เมื่อที่ประชุมพิจำรณำวำระที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทุกท่ำน

จึงกลับเข้ำร่วมประชุมในวำระต่อไป 
คณะกรรมกำรกลับเข้ำที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกล่ำวขอบคุณที่แต่งตั้งให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2562 

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2562 และขอให้ 
รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ชี้แจงรำยละเอียดในวำระนี้ 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อ 41 ของข้อบังคับของธนำคำร ซึ่งก ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีของธนำคำรทุกปี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีธนำคำรส ำหรับปี 2562 ตำมแนวปฏิบัติเรื่องกำร
คัดเลือกผู้สอบบัญชี และคณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง นำงสำวรัตนำ จำละ และ/หรือ นำงสำวสมใจ คุณปสุต 
และ/หรือ นำงยุพดี สัจจะวรรณกุล แห่งส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนำคำรส ำหรับปี 2562 เนื่องจำกพิจำรณำว่ำผู้สอบ
บัญชีดังกล่ำว มีคุณสมบัติตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด และมี
ผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่น่ำพอใจ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว โดยก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบ
บัญชีของธนำคำรส ำหรับปี 2562 จ ำนวนไม่เกิน 5,520,000 บำท  

คณะกรรมกำรเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นำงสำวรัตนำ จำละ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตเลขที่ 3734 และ/หรือ นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4499 และ/หรือ นำงยุพดี สัจจะวรรณกุล แห่งส ำนักงำน 
อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนำคำรส ำหรับปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสำมำรถลงนำมในรำยงำนของผู้สอบบัญชีได้  และ
ก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับผู้สอบบัญชีส ำหรับปี 2562 จ ำนวนไม่เกิน 5,520,000 บำท  

ประธำนฯ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือ
ซักถำมเพิ่มเติมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2562  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตกิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2562 ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ ำนวน 921,452,831 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      
 

วาระที่ 8 อื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธำนฯ กล่ำวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำมเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรของธนำคำร ปรำกฏว่ำ 
ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติมแต่ประกำรใด 

 
  



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562                                 หน้ำ 9 จำกจ ำนวน 9 หน้ำ 
ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)  
 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว ประธำนฯ ได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่สละเวลำมำประชุม และ
กล่ำวปิดประชุมเวลำ 11.30 น.   
 
 
 

- ปลิว มังกรกนก -ก - 
(นำยปลิว มังกรกนก) 

ประธำนที่ประชุมและประธำนคณะกรรมกำร 
 
 

- ไพรชั ศร-ี ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ -วิไลฤทธิ์ - 
(นำยไพรัช ศรวีิไลฤทธิ)์ 

เลขำนุกำรบริษัท 
 


