ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
หนังสือบอกกล่ าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2557
วันที) 22 เมษายน 2557

วันที

มีนาคม

เรื อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิงทีส่งมาด้ วย
1. ข้ อปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุม
2. ประวัติกรรมการอิสระทีได้ รับการเสนอชือให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
3. ข้ อบังคับของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ในหมวดเรื อง การประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการ
(ว่าด้ วยเรื องจํานวน การเลือกตัง7 และวาระของกรรมการ) เงินปั นผล และผู้สอบบัญชี
4. แผนทีสถานทีประชุม
5. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
6. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
7. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
8. รายงานประจําปี > (แผ่นซีดจี ํานวน 1 แผ่น)
9. ซองธุรกิจตอบรับ
ด้ วยทีประชุมคณะกรรมการ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง7 ที B/
เมือวันที D กุมภาพันธ์
ได้ มีมติ
กําหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
ในวันที เมษายน
เวลา B . น. ณ ห้ องประชุม ชัน7 B
อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ B
โดยมีระเบียบการประชุมดังต่อไปนี 7
1. แจ้ งให้ ทราบว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็ นไปโดยชอบ
2. พิจารณาว่าองค์ประชุมครบหรื อไม่
3. พิจารณาเรื องต่างๆ ตามวาระการประชุมทีส่งมาด้ วยนี 7
จึงเรี ยนมาเพือทราบ และขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวข้ างต้ น
หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้ บคุ คลอืนเข้ าประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ
ทีส่งมาด้ วย ทังนี
7 7 บริ ษัทขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษาและดําเนินการตามข้ อปฏิบตั ิในการเข้ าร่ วม
ประชุมทีส่งมาด้ วยนี 7เพือความสะดวกของท่านและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของการประชุม นอกจากนี 7 หากท่านมี
ข้ อสงสัยหรื อคําถามเกียวกับวาระการประชุมทีต้ องการให้ คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารชี 7แจงในวันประชุม ท่านสามารถ
ส่งคําถามล่วงหน้ ามายังบริ ษัทได้ ที ir@tisco.co.th หรื อโทรสารหมายเลข ->OO->D
อนึง บริ ษัทได้ จดั ทํารายงานประจําปี > ในรูปแบบแผ่นซีดี (CD-ROM) ตามทีได้ จดั ส่งมาให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อม
นี 7 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรู ปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ ทีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
ชัน7
อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรั ก กรุ งเทพฯ B
โทรศัพท์ ->OO->D>D
โทรสาร ->OO->D

ขอแสดงความนับถือ
(นายปลิว มังกรกนก)
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท

นักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-633-6868 โทรสาร 02-633-6855
สํานักเลขานุการบริ ษัท โทร 02-633-6874, 02-633-6814 โทรสาร 02-633-6818

สิ)งที)ส่งมาด้ วย 1
ข้ อปฏิบัตใิ นการเข้ าร่ วมประชุม
1. การลงทะเบียนเข้ าประชุม
1. ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมได้ ระหว่างเวลา W. น. ถึง B . น. ของ
วันประชุม ณ บริ เวณส่วนลงทะเบียน ชัน7 B อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุ งเทพฯ และผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ จะได้ รับหลักฐานการลงทะเบียนเพือใช้ แสดงต่อเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท
สําหรับ
• รับอาหารว่าง ณ บริ เวณ ชัน7 B อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ในระหว่างเวลา W. น. – B . น.
• แสดงสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้ องประชุม ชัน7 B อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์
2. ผู้ถือหุ้นจะต้ องกรอกรายละเอียดในหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ ครบถ้ วนชัดเจน
ดังนี 7
แจ้ งความประสงค์ว่าจะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทนโดย
การทําเครื องหมาย ลงในช่องทีจัดพิมพ์ไว้ ในหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผู้ถื อ หุ้น และผู้รั บ มอบฉัน ทะ (ถ้ ามี) ลงลายมือ ชื อท้ ายหนัง สือ ลงทะเบี ย นเข้ าประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน
2. การออกเสียงลงคะแนน
2.1 ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องกรอกการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
2.2 ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยเห็นด้ วยทุกวาระตามจํานวนเสียงทังหมด
7
หรื อ จะออกเสียงแต่ละวาระก็ได้ โดยการทํ าเครื องหมาย หน้ าข้ อทีต้ องการในหนังสือลงทะเบียนเข้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2.3 ในกรณีทีผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะเห็นด้ วยในทุกวาระตามจํานวนเสียงทังหมด
7
ให้ ผ้ ูถือหุ้น และ/หรื อ
ผู้รับมอบฉันทะทําเครื องหมาย หน้ าข้ อ “เห็นด้ วยทุกวาระ ตามจํานวนเสียงทังหมด”
2.4 ในกรณีทีผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ
ต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึงตามจํานวนเสียงทังหมด
7
คือ “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ
“งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้ (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที
เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
7 คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึงจะสามารถออก
เสียงลงคะแนนเห็นด้ วยบางส่วน หรื อไม่เห็นด้ วยบางส่วน หรื องดออกเสียงบางส่วนได้ แต่เมือรวมกันแล้ วต้ อง
ไม่ เ กิ น จํ านวนเสี ย งทั ง7 หมดที มี อ ยู่ ห รื อที ขอใช้ สิ ท ธิ หรื อ ที รั บ มอบฉั น ทะ) โดยทํ าเครื องหมาย หน้ าข้ อ
“ออกเสียงแต่ละวาระ ดังต่อไปนี”
ทังนี
7 7การออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึงตามจํานวนเสียงทังหมดข้
7
างต้ น ไม่ให้ นํามาใช้ สําหรับการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระที เรื องการพิจารณาอนุมตั ิจํานวนกรรมการและการแต่งตังกรรมการ
7
ในส่วน
ของการแต่งตังกรรมการ
7
(ข้ อ . ในหนังสือลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน) โดยในการ
ออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกว่าเห็นด้ วยกับการเลือกตังกรรมการทั
7
งชุ
7 ด
โดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากันสําหรับกรรมการแต่ละคน หรื อจะเห็นด้ วยกับการเลือกตังกรรมการบางรายโดย
7
ออกเสียงแยกตามกรรมการแต่ละรายไป อนึงบริ ษัทใช้ วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
2

ในการเลือกตังกรรมการ
7
(รายละเอียดตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ O) ซึงวิธีการนี 7จะช่วยให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยมี
โอกาสได้ เลือกกรรมการทีเป็ นตัวแทนของตนเข้ ามารับตําแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทได้
วิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็ นดังนี 7
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือ คูณด้ วยจํานวนกรรมการทีจะเลือกตัง7
(2) ผู้ถื อ หุ้น แต่ล ะคนจะใช้ ค ะแนนเสี ย งที มี อ ยู่ทัง7 หมดตาม (B) เลื อ กตัง7 บุค คลเดี ย ว หรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณี เลือกตัง7 บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ูใดมากน้ อย
เพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตัง7 เป็ นกรรมการเท่าจํ านวน
กรรมการทีจะพึงมี ในกรณี ทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังในลํ
7 าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิ น
จํานวนกรรมการทีจะพึงมี ให้ เลือกโดยวิธีจบั สลากเพือให้ ได้ จํานวนกรรมการทีจะพึงมี
ตัวอย่าง:
บริ ษัทมีห้ นุ ทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั7
B,
นาย ก
นาง ข

หุ้น ถือโดย

ถือหุ้น > หุ้น
ถือหุ้น
หุ้น และ

ผู้ถือหุ้นรายอืนอีก D ราย ถือหุ้นรวมกัน

หุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทต้ องการเลือกตังกรรมการจํ
7
านวน O ราย ซึงมีกรรมการรายเดิมทีครบวาระ
คือ นายกนก นายหิรัญ และนายอรรณนพ ซึง นาย ก ทีเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้ กรรมการรายเดิม
กลับมาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ ส่วนนาง ข ได้ เสนอกรรมการรายใหม่ B ราย คือ นายพิษณุ
ตัวอย่างวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม
นาย ก มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ
นาง ข มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ
ผู้ถือหุ้นรายอืนอีก D ราย มีสิทธิออกเสียงรวมกันเท่ากับ
ชื)อผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงแยกตาม
นายกนก นายหิรัญ

นาย ก
นาง ข
ผู้ถือหุ้นอืน
รวมคะแนนที)ได้

B,D เสียง (> หุ้น x 3 ราย)
> เสียง ( หุ้น x 3 ราย)
> เสียง ( หุ้น x 3 ราย)

>

>

นายอรรณนพ

รวมคะแนน
นายพิษณุ ทัง4 หมด (เสียง)

>

-

-

-

-

899

899

:99

>
899

B,D
>
>
O,

ดังนัน7 กรรมการทีจะได้ รับการเลือกตังคื
7 อ นายกนก นายหิรัญ และนายพิษณุ
จากตัวอย่างข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าการใช้ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกตังกรรมการ
7
จะทําให้
ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสมากขึ 7นทีจะเสนอและเลือกผู้แทนของตนเป็ นกรรมการบริ ษัทได้
2.5 ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชือท้ ายหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3

3. การมอบฉันทะ
3.1 ผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้ บุคคลอืนเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามทีส่งมาด้ วยนี 7ให้ ครบถ้ วนชัดเจน
หมายเหตุ: บริ ษั ท ได้ แ นบแบบหนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ข. ไว้ ท้ ายเอกสารฉบั บ นี 7 และสํ า หรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น
ต่ า งประเทศที แต่ ง ตัง7 ให้ คัส โตเดี ย น(custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้ รั บ ฝากและดู แ ลหุ้ น
สามารถสังพิมพ์แบบหนังสือมอบฉันนทะแบบ ค. ได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทที
http://www.tisco.co.th/th/investorrelation/agmtiscob.html
3.2 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ กรรมการของบริ ษัทดังรายชือต่อไปนี 7 เข้ าร่ วมประชุมแทนก็ได้
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นางอรนุช อภิศกั ดิrศิริกลุ
3. รศ.ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
4. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

ประธานคณะกรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระ
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การใหญ่

(ประวัติของกรรมการอิสระทีได้ รับการเสนอชือให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย )
ในกรณี ผ้ ู ถื อ หุ้ น มอบฉั น ทะให้ ก รรมการบริ ษั ท เข้ า ร่ ว มประชุ ม โปรดส่ ง หนัง สื อ มอบฉั น ทะและหนัง สื อ
ลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนคืนกลับมายังบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 1 วัน โดยใช้
ซองธุรกิจตอบรับทีส่งมาด้ วยนี 7 เพือบริ ษัทจะได้ ส่งมอบให้ กรรมการผู้รับมอบฉันทะดําเนินการตามทีได้ รับ
มอบฉันทะต่อไป
3.3 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะตามทีส่งมาด้ วยนี 7 พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์
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บาท

เอกสารหรื อหลักฐานที)ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้ องนํามาแสดง/มอบ เพื)อลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
ผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดง/มอบเอกสารดังต่อไปนี 7ต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเข้ าประชุม
1. กรณีผ้ ูถือหุ้นที)เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู้ถือหุ้น
(ข) หนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึงได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนและลงลายมือชือ
ผู้ถือหุ้น
1.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึงได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วน และลงลายมือชือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
(ข) หนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึงได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วน และลงลายมือชือ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู้ถือหุ้น พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้ถือหุ้น
(ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู้รับมอบฉันทะ
2. กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นนิตบิ ุคคล
2.1 กรณีผ้ มู ีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลซึงเป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล
(ข) สําเนาหนัง สือ รั บ รองนิ ติบุค คลของผู้ถื อ หุ้น ซึงออกโดยกรมทะเบี ย นการค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ ห รื อ
หน่วยงานทีเกียวข้ อง รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้ อมประทับตราสําคัญ
(ถ้ ามี) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนทีเข้ าร่ วมประชุมนันมี
7 อํานาจกระทําการแทนผู้ถือหุ้น
(ค) หนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึงได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วน และลงลายมือชือ
โดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลทีเข้ าร่ วมประชุม พร้ อมประทับตราสําคัญ (ถ้ ามี)
2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นทีเป็ นนิติบคุ คลมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(ก) หนัง สือ มอบฉัน ทะซึงได้ ก รอกรายละเอีย ดครบถ้ วน และลงลายมือ ชื อโดยผู้มีอํานาจลงนามผูก พัน
นิติบคุ คลตามหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้น พร้ อมประทับตราสําคัญ (ถ้ ามี) และผู้รับมอบฉันทะ
(ข) หนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึงได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วน และลงลายมือชือ
โดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลตามหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้นพร้ อมประทับตราสําคัญ (ถ้ ามี) และ
ลงลายมือชือโดยผู้รับมอบฉันทะ
(ค) สําเนาหนัง สือ รั บ รองนิ ติบุค คลของผู้ถื อ หุ้น ซึงออกโดยกรมทะเบี ย นการค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ ห รื อ
หน่วยงานทีเกียวข้ อง รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของ
ผู้ถือหุ้นพร้ อมประทับตราสําคัญ (ถ้ ามี)
(ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลทีเป็ นผู้ถือหุ้น พร้ อมลงนามรั บรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน7
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู้รับมอบฉันทะ
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3. กรณีผ้ ูถือหุ้นต่ างประเทศที)แต่ งตัง4 ให้ คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(ก) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลตามข้ อ
(ข) สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียนเป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลของคัสโตเดียน พร้ อมประทับตราสําคัญ (ถ้ ามี)
(ค) สําเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน รับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลของคัสโตเดียน พร้ อมประทับตราสําคัญ (ถ้ ามี)
4. กรณีผ้ ูถือหุ้นถึงแก่ กรรม
ผู้จดั การมรดกเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนเข้ าร่ วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกับข้ อ B โดย
จะต้ องมีเอกสารคําสังศาลแต่งตังให้
7 เป็ นผู้จดั การมรดก ซึงลงนามรับรองโดยผู้จดั การมรดกมาแสดงเพิมเติมด้ วย
M. กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้เยาว์
บิดา-มารดา หรื อผู้ปกครองตามกฎหมายเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ ูอืนเข้ าร่ วมประชุมแทน
เอกสารเช่นเดียวกับข้ อ B โดยจะต้ องนําสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้เยาว์ ซึงลงนามรับรองโดยบิดา-มารดา
หรื อผู้ปกครองตามกฎหมายมาแสดงเพิมเติมด้ วย
:. กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ไร้ ความสามารถหรื อผู้เสมือนไร้ ความสามารถ
ผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์ เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนเข้ าร่ วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกับข้ อ B
โดยจะต้ องมีสําเนาเอกสารคําสังศาล แต่งตังให้
7 เป็ นผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์ ซึงลงนามรับรองโดยผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์
มาแสดงเพิมเติมด้ วย
ทัง7 นี 7 เอกสารข้ างต้ น ที มิ ไ ด้ มี ต้ น ฉบับ เป็ นภาษาไทย หรื อ ภาษาอัง กฤษ จะต้ อ งจัด ทํ าคํ า แปลเป็ นภาษาไทย หรื อ
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
7 บรองความถูกต้ องของคําแปลด้ วย
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สิ)งที)ส่งมาด้ วย 2
ประวัตกิ รรมการอิสระที)ได้ รับการเสนอชื)อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
1. ชื)อ

:

นายปลิว มังกรกนก

อายุ

:

65

สัญชาติ

:

ไทย

ที)อยู่

:

วุฒกิ ารศึกษา

:

/> ซอยอินทามระ B ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ
Master of Business Administration (Finance)
University of California at Los Angeles, USA
Master of Science (Industrial Engineering)
Stanford University, USA
วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (อุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

หลักสูตร Directors Certification
หลักสูตร Role of Chairman
หลักสูตร Audit Committee
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

การถือหุ้น

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

(ณ วันที 31 มกราคม 2557)

2,221,010 หุ้น หรื อ 0.28% ของหุ้นทีชําระแล้ วทังหมด
7
:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

จํานวนครัง4 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

:

คณะกรรมการบริ ษัท
8 ครัง7 จากทังหมด
7
8 ครัง7
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

จํานวนปี ที)ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

:

7 ครัง7 จากทังหมด
7
7 ครัง7

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

6 ปี

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 แรก: 2 กันยายน 2551)
:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 แรก: 1 กรกฎาคม 2548)
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9 ปี

การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2555-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
รองประธานกรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
มูลนิธิทสิ โก้ เพือการกุศล

อื)นๆ
บริ ษัทอื 'นทีอ' าจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีบริ ษทั จดทะเบียนอื 'น
-ไม่มีบริ ษทั อื 'น (3 แห่ง)
2555-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิง จํากัด (มหาชน)

2556-ปั จจุบนั

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2554-ปั จจุบนั
2550-ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั

กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอํานวยการ

สํานักบริ หารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มูลนิธิหมอเสม พริ ง7 พวงแก้ ว
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

2554-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั

บริ ษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิง จํากัด
บริ ษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด

หน่วยงานอื 'น (7 แห่ง)

ประสบการณ์ การทํางาน
กลุ่มทิสโก้
2552-2553

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารกลุ่มทิสโก้
กรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

2545-2548

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

2533-2554

กรรมการ

มูลนิธิทสิ โก้ เพือการกุศล

2551-2553
2548-2551
2548-2549
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ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ การทํางาน (ต่ อ)
อื)นๆ (ในช่ วงระยะเวลา M ปี )
2516-2555
2553-2554
2549-2553
2537-2553

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2537-2553
2551-2553

กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ จํากัด
บริ ษัท โซลิโด จํากัด
บริ ษัท อมตะ สปริ ง ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์ เนชันแนล
(ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษัท พีดีทีแอล เทรดดิ 7ง จํากัด
สมาคมธนาคารไทย

คุณสมบัตเิ พิ)มเติมสําหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

ใช่

ไม่ ใช่

1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี 7กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ทีอาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง ปี ทีผ่านมา
.B เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีปรึ กษาทีได้ รับ
เงินเดือนประจํา
. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทีปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญซึงอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าทีได้ อย่างอิสระ
ส่ วนได้ เสียในวาระการประชุม : วาระที D พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั
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ประวัตกิ รรมการอิสระที)ได้ รับการเสนอชื)อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
2. ชื)อ

: รศ. ดร. อังครั ตน์ เพรียบจริยวัฒน์

อายุ

: 59

สัญชาติ
ที)อยู่

: ไทย
: 398/164 ซอยริ มคลองไผ่สิงโต แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ
: Doctor of Philosophy (Accounting)
New York University, USA
บัญชีมหาบัณฑิต
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประกาศนียบัตร International Financial Reporting Standard (IFRS)
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

วุฒกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การถือหุ้น
(ณ วันที 31 มกราคม 2557)

: หลักสูตร Directors Certification
หลักสูตร Directors Accreditation
หลักสูตร Audit Committee
หลักสูตร Role of Chairman
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
หลักสูตรต่อต้ านการทุจริ ตสําหรับผู้บริ หารระดับสูง
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ไม่มี
: ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

จํานวนครัง4 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

8 ครัง7 จากทังหมด
7
8 ครัง7
13 ครัง7 จากทังหมด
7
13 ครัง7 /1

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
6 ครัง7 จากทังหมด
7
7 ครัง7 /2
คณะกรรมการบริ ษัท
9 ครัง7 จากทังหมด
7
13 ครัง7 /3
คณะกรรมการตรวจสอบ
/1
เข้ าร่ วมประชุมในฐานะทีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
/2
ได้ รับการแต่งตังเป็
7 นกรรมการบริ ษัท เมือวันที 25 เมษายน 2556
/3
ได้ รับการแต่งตังเป็
7 นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมือวันที 26 เมษายน 2556

10

จํานวนปี ที)ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

6 ปี

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
:

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 แรก: 2 กันยายน 2551)
9 ปี

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 แรก: 26 เมษายน 2548)

การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
เม.ย.2556-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั
เม.ย.2556-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

อื)นๆ
บริ ษทั อื 'นทีอ' าจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีบริ ษทั จดทะเบี ยนอื 'น (8 แห่ง)
2551-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั อื 'น
-ไม่มีหน่วยงานอื 'น (9 แห่ง)
2555-ปั จจุบนั

คณะอนุกรรมการการเงินงบประมาณและ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท ออฟฟิ ศเมท จํากัด (มหาชน)

การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การลงทุน
2555-ปั จจุบนั

ทีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ

2555-ปั จจุบนั

คณะกรรมการตรวจสอบ

2552-ปั จจุบนั

คณะทํางานเพือติดตามการปฏิบตั ิด้านบัญชีและ
บรรษัทภิบาล

องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

2549-ปั จจุบนั
2545-ปั จจุบนั

กองทุนเปิ ดดัชนีพนั ธบัตรไทยเอบีเอฟ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2540-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแล
คณะกรรมการมาตรฐาน
และนโยบายบัญชีภาครัฐ
รองศาสตราจารย์

2535-ปั จจุบนั

ทีปรึกษาฝ่ ายกํากับบริ ษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คณะบริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

ประสบการณ์ การทํางาน
กลุ่มทิสโก้
2554-เม.ย.2556
ทีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
2551-2554
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2550-2554
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2548-2554
กรรมการอิสระ
2548-2550
กรรมการตรวจสอบ
อื)นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

2554-2555

ทีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

2547-2555

กรรมการอิสระ (ผู้เชียวชาญด้ านบัญชี)

สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน

2545-2555
2547-2552

ทีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการทีปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ
งบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีต้นทุน

บริ ษัท ทศท.คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

2545-2552

ทีปรึกษาด้ านการบัญชี

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

คุณสมบัตเิ พิ)มเติมสําหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

ใช่

ไม่ ใช่

1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี 7กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ทีอาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง ปี ทีผ่านมา
.B เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีปรึ กษาทีได้ รับ
เงินเดือนประจํา
. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทีปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญซึงอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าทีได้ อย่างอิสระ
ส่ วนได้ เสียในวาระการประชุม: วาระที D พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั

12

สิ)งที)ส่งมาด้ วย U
ข้ อบังคับของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
หมวดที) 3 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 14. การประชุมสามัญ
คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่
วันสิ 7นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
ข้ อ 15. การประชุมวิสามัญ
การประชุมคราวอืนบรรดามี นอกจากการประชุม สามัญ ที ระบุไ ว้ ใ นข้ อ 14. ของข้ อ บัง คับ นี เ7 รี ย กว่า
การประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการอาจเรี ยกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานทีที คณะกรรมการกํ าหนดได้ สุดแต่จะ
เห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้ องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการทีจะประชุมนัน7 ดังทีกําหนดไว้ ในข้ อ 16. แห่ง
ข้ อบังคับนี 7
ผู้ถือหุ้นซึงมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั7
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 25 คน ซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั7
อาจเข้ าชือกันทําหนังสือ
ร้ องขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้ องขอนัน7 จะต้ องระบุว่า
ประสงค์ให้ เรี ยกประชุมเพือการใด เมือมีคําร้ องขอเช่นว่านัน7 คณะกรรมการจะต้ องกําหนดวัน เวลา และสถานทีที
จะเปิ ดประชุม โดยวันนัดประชุมทีกําหนดจะต้ องไม่ช้ากว่า 1 เดือน นับจากวันได้ รับหนังสือ
ข้ อ 16. คําบอกกล่ าวนัดประชุม
ให้ ส่งคําบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนตามตําบลสถานทีอยู่ทีแจ้ งไว้ ในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นพํานักอยู่ในประเทศไทย ให้ ส่งคําบอก
กล่าวเช่นว่านันให้
7 แก่ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นโดยตรง หรื อโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีผ้ ูถือหุ้นที
พํ านักอยู่นอกประเทศไทย คําบอกกล่าวเช่นว่านัน7 ให้ ส่งทางโทรพิ มพ์ โทรเลข โทรสารหรื อทางโทรคมนาคม
สมัยใหม่ และยืนยันด้ วยจดหมายส่งไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน
คณะกรรมการจะต้ องลงพิ ม พ์ โฆษณาคําบอกกล่าวนัด ประชุมในหนัง สือ พิ ม พ์ แ ห่ง ท้ อ งถิ นติ ดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
อนึง คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนดสถานที ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เป็ นคราว ๆ ไป
คําบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับ จะต้ องระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื องทีจะเสนอ
ต่อทีประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื องทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อ
เพือพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
7
นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าวด้ วย
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ข้ อ 17. ระเบียบวาระการประชุม
ประธานในทีประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ าทีควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการ
ประชุม ในการนี 7ต้ องดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่
ทีประชุมจะมีมติให้ เปลียนลําดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุม
เมือทีประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึงแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึงมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของ
จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั7
จะขอให้ ทีประชุมพิจารณาเรื องอืนนอกจากทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีก
ก็ได้
ในกรณี ทีที ประชุมพิ จารณาเรื องตามลําดับ ระเบี ยบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึงหรื อ พิ จ ารณาเรื องที
ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็ จตามวรรคสอง แล้ วแต่กรณี และจําเป็ นต้ องเลือนการพิจารณา ให้ ทีประชุมกําหนดสถานที วัน
และเวลาทีจะประชุมครัง7 ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา และระเบียบวาระ
การประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี
7 7ให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้ วย
ข้ อ 18. องค์ ประชุม
องค์ประชุมสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
7
และต้ องถือหุ้นนับรวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั7
ษัท
หากเมือครบกําหนดหนึงชัวโมงนับจากเวลาทีนัดประชุม มีจํานวนผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบถ้ วนทีจะเป็ น
องค์ประชุม ในกรณีทีเป็ นการประชุมทีผู้ถือหุ้นขอเรี ยกประชุมให้ ยกเลิกการประชุมนัน7 ในกรณีทีการประชุมนัน7
มิใช่เป็ นการประชุมทีผู้ถือหุ้นขอเรี ยกประชุม ให้ เลือนการประชุมออกไปและให้ นดั ประชุมใหม่ ภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ทีนัดประชุมครัง7 แรก โดยต้ องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุม 7 วัน และในการประชุม
ครัง7 หลังนี 7ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 19. การดําเนินการประชุม
ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
ประธานในทีประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าทีควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ในการนี 7ต้ อง
ดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระทีกําหนดไว้ ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เว้ นแต่ทีประชุมจะ
มีมติให้ เปลียนลําดับระเบียบวาระ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม
เมือทีประชุมพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระทีกําหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึงมีห้ ุนนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั7
จะขอให้ ทีประชุมพิจารณาเรื องอืน ปรึ กษากิจการอืน
อันมิได้ ระบุไว้ ในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนันก็
7 ได้
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ข้ อ 20. การออกเสียง
ในการประชุมคราวใด ๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนทีมาเข้ าประชุมเอง หรื อมีผ้ แู ทนรับมอบฉันทะมาเข้ าประชุมมีสิทธิ
ออกเสียงเสียงหนึงต่อหุ้นหุ้นหนึงทีตนถือไม่วา่ การออกเสียงนันจะได้
7
กําหนดให้ ทําโดยวิธีใด
มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
7 ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 7
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ 7นอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชี 7ขาด
(2) ในกรณีต่อไปนี 7 ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทัง7 หมดของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
7
อบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บคุ คลอืน
(ข) การซื 7อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอืนหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
7
อบางส่วนทีสําคัญ
การมอบหมายให้ บุคคลอืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้ อ 21. การมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นคนหนึงอาจเข้ าประชุมได้ ทงโดยตนเองหรื
ั7
อโดยมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะให้ เป็ นไปตามแบบ
ทีนายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะจะต้ องส่งให้ ประธานกรรมการ หรื อผู้ทีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานทีประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
หมวดที) 4 กรรมการ
ข้ อ 22. จํานวนกรรมการ
ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น โดยมติ ข องที ประชุม ผู้ถื อหุ้น กํ าหนดจํ านวนผู้ที จะดํ ารงตําแหน่ ง กรรมการของบริ ษัทเป็ น
ครัง7 คราว โดยให้ มีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามจํ
7
านวนทีกําหนดในวรรคแรก โดยกรรมการจํานวนไม่น้อย
กว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทัง7 หมดต้ องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการทีมีสญ
ั ชาติไทยตามที
กฎหมายกําหนด
ข้ อ 23. การเลือกตัง4 กรรมการ
ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
7
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี 7
(B) ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือคูณด้ วยจํานวนกรรมการทีจะเลือกตัง7
( ) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ทัง7 หมดตาม (B) เลือกตังบุ
7 คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณีทีเลือกตังบุ
7 คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อย
เพียงใดก็ได้
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(O) บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
7 นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการทีจะพึงมี ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังในลํ
7 าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการทีจะพึงมี ให้ เลือกโดยวิธีจบั สลากเพือให้ ได้ จํานวนกรรมการทีจะพึงมี
ข้ อ 24. วาระการดํารงตําแหน่ งและการออกจากตําแหน่ งของกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง ให้ เลือกตังคณะกรรมการทังชุดพร้ อมกันในคราวเดียว แต่
ให้ คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตําแหน่งเพื)อดําเนินกิจการของบริ ษัทต่อไปพลางก่อน เท่าที)จําเป็ นจนกว่า
คณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที)
กรรมการผู้ออกไปนันจะได้ รับเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 25. การพ้ นตําแหน่ งก่ อนครบกําหนดออกตามวาระ
นอกจากการพ้ นตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตําแหน่งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
(4) ทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงและมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(5) ศาลมีคําสังให้ ออก
ข้ อ 26. การถอนและตัง4 แทนในตําแหน่ งที)ว่าง
ผู้เป็ นกรรมการนันเฉพาะแต่
7
ผ้ ูถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านันที
7 จะตังหรื
7 อถอนได้ อย่างไรก็ดี ถ้ าหาก
ว่ามีตําแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรื อสิ 7นกําหนดเวลาดังทีระบุ
ไว้ ในข้ อ 25. ของข้ อบังคับนี 7แล้ วให้ กรรมการทีคงเหลืออยู่ตงผู
ั 7 ้ อืนขึ 7นใหม่ให้ เต็มทีว่าง เว้ นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้ อยกว่าสองเดือน ทัง7 นี 7 มติในการตังกรรมการดั
7
งกล่าวต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี
ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่ แต่ผ้ ูทีได้ รับการตังจากกรรมการที
7
คงเหลือดังว่านี 7 จะคงอยู่ในตําแหน่งได้ เพียง
เท่ากําหนดเวลาทีกรรมการผู้ทีเขาเข้ าสืบตําแหน่งแทนชอบทีจะอยู่ได้ ในกรณี ทีประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการ
ผู้หนึงและตังผู
7 ้ อืนขึ 7นไว้ แทนที ผู้ทีรับตังนั
7 นให้
7 อยู่ในตําแหน่งได้ เพียงเท่ากําหนดเวลาทีกรรมการผู้ถูกถอนนันชอบที
7
จะอยู่ได้
ข้ อ 27. การลาออกของกรรมการ
กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ ยื)นใบลาออกต่อบริ ษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที)ใบลาออกถึง
บริ ษัท
กรรมการซึง) ลาออกตามวรรคหนึง) จะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
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หมวดที) 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 39. เงินปั นผล
การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืน นอกจากเงินกําไร จะกระทํามิได้ ในกรณีทีบริ ษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่หรื อไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ เพียงพอตามกฎหมายหลังจ่ายเงินปั นผล ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้ นแต่ ทีกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนในข้ อบังคับนี 7ในเรื อง
หุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครัง7 คราว ในเมือเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไร
สมควรพอทีจะทําเช่นนัน7 และรายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให้ กระทําภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีทีประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการลงมติ แล้ วแต่
กรณี ทังนี
7 7ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
7
งสือพิมพ์แห่ง
ท้ องถินติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในกรณี ทีบริ ษัทยังจํ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนทีจดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิมทุนแล้ ว
บริ ษัทอาจจะจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
7
อบางส่วน โดยออกเป็ นหุ้นสามัญใหม่ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ซึงต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากทีประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใต้ บังคับเรื องการจ่ายเงินปั นผลทีกล่าวข้ างต้ น ให้ คณะกรรมการพิจารณากําหนดและจัดสรรเงิน
กําไรส่วนทีเหลือโอนเข้ าเป็ นกําไรสะสมโดยไม่ได้ จดั สรร และให้ คณะกรรมการรายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน
การประชุมคราวต่อไป
ข้ อ 40. ทุนสํารอง
บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิประจําปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี 7จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน
ข้ อ 41. ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทนัน7 ให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังและกํ
7
าหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัททุกปี
ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าทีใดๆ ของบริ ษัท
ในกรณีทีหน่วยงานใด ๆ ทีมีหน้ าทีกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท (ถ้ ามี) กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีซงที
ึ ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังขึ
7 น7 นัน7 จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากหน่วยงานดังกล่าวด้ วย หากปรากฏว่าผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท ณ ขณะนันยั
7 งไม่ได้ รับความเห็นชอบเช่นว่านี 7 ให้ คณะกรรมการดําเนินการดังต่อไปนี 7

อนุโลม

(1)

เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเพือแต่งตังผู
7 ้ สอบบัญชีใหม่ หรื อ

(2)

เสนอและเลือกผู้สอบบัญชีเพือขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย แล้ วเรี ยกประชุม
ใหญ่วิสามัญเพือแต่งตังผู
7 ้ สอบบัญชีนนั 7

ในกรณีทีตําแหน่งผู้สอบบัญชีวา่ งลงก่อนครบกําหนด ให้ คณะกรรมการดําเนินการตาม (1) หรื อ (2) โดย
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ผู้สอบบัญชีมีหน้ าทีเข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง7 ทีมีการพิจารณางบดุล บัญชี
กําไรขาดทุน และปั ญหาเกียวกับบัญชีของบริ ษัท
ผู้สอบบัญชี มีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอืนใดที เกี ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน
ทรั พย์ สิน และหนี ส7 ิน ของบริ ษัท ได้ ในระหว่างเวลาทํ าการของบริ ษัท ในการนี ใ7 ห้ มี อํานาจสอบถามกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้ าง ผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าทีใด ๆ ของบริ ษัท และตัวแทนของบริ ษัท รวมทังให้
7 ชี 7แจงข้ อเท็จจริ งหรื อส่ง
เอกสารหลักฐานเกียวกับการดําเนินกิจการของบริ ษัทได้
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สิ)งที)ส่งมาด้ วย 4
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สิ)งที)ส่งมาด้ วย 5

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
วาระการประชุม
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี

>

2. พิ จ ารณาให้ สัต ยาบัน การดํ าเนิ น งานของคณะกรรมการที ได้ ก ระทํ าในปี
ดังปรากฏในรายงานประจําปี

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

หน้ า

เห็นด้ วย

B

>

เห็นด้ วย

•

3. พิ จ ารณารั บ รองงบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ของ
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ 7นสุดวันที OB ธันวาคม >

เห็นด้ วย

••

4. รั บทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรั บปี
> และอนุม ตั ิก ารจัด สรรกํ า ไรจากผลการดํา เนิน งานสํา หรั บ ปี
> เป็ น
เงินกองทุน

เห็นด้ วย

5. พิจารณาอนุมตั ิการเพิมทุนของธนาคาร โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุน

เห็นด้ วย

•

6. พิจารณาอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของธนาคารเพือรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิมทุน และการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของธนาคาร ข้ อ • เพือให้ สอดคล้ องกับ
การเพิมทุนจดทะเบียน

เห็นด้ วย

>

7. พิจารณาอนุมตั ิจํานวนกรรมการและการแต่งตังกรรมการ
7

เห็นด้ วย

8. พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั

เห็นด้ วย

D•

9. พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
7 ้ สอบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี

เห็นด้ วย

D>

10. พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ OO อํานาจกรรมการ

เห็นด้ วย

WB

11. พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ •O ดวงตราของบริ ษัท

เห็นด้ วย

WO

12. เรื องอืนๆ ถ้ ามี

เห็นด้ วย

W•
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วาระที) 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
คณะกรรมการธนาคารได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี > ซึงเรี ยกประชุมโดยทีประชุมคณะกรรมการ
ธนาคาร ซึงประชุมเมือวันที BD กุมภาพันธ์ > โดยส่งหนังสือเชิญประชุมและดําเนินการประชุมตามทีกําหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับของธนาคารและตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี >
ปรากฏตามทีแนบมาพร้ อมนี 7
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
คะแนนเสียงที)ต้องใช้ เพื)อผ่ านมติ
มติทีประชุมในวาระนี 7 ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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>

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
ประชุม ณ ห้ องประชุม ชัน7 B อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
เมือวันที 25 เมษายน 2556 เวลา 10.15 น.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2556 มีกรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และผู้สอบบัญชี ร่ วมประชุม
ดังต่อไปนี 7
กรรมการ
1. นายปลิว มังกรกนก
. นางอรนุช อภิศกั ดิrศิริกลุ

ประธานคณะกรรมการบริ ษัทและกรรมการอิสระ
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริ หาร
(และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารกลุม่ ทิสโก้ )

3. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

•. ศ. ดร. ปราณี ทินกร

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
6. นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ
. นายพิชยั ฉันทวีระชาติ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ

D. นายชือ-เหา ซุน

กรรมการบริ หาร

9. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่

กรรมการทีไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
B. นายฮอน คิท ชิง
(นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)

รองประธานคณะกรรมการบริ ษัท

ผู้บริ หารระดับสูงของกลุม่ ทิสโก้ ซงได้
ึ รับมอบหมายจากบริ ษัทใหญ่ให้ มาบริ หารจัดการธนาคาร
1. นายศักดิrชยั พีชะพัฒน์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายสินเชือรายย่อย
. นายเมธา ปิ งสุทธิวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
สายการตลาดสินเชือรายย่อย
3. นายชลิต ศิลป์ศรี กลุ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
สายธุรกิจธนบดีธนกิจและบริ การธนาคาร
4. นายชาตรี จันทรงาม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริ หารความเสียง
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ผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
1. นางสาวรัตนา จาละ
2. นางยุพดี สัจจะวรรณกุล
3. นางสาวช่อแก้ ว แก้ วมรกต
4. นางสาวฉัตรมณี จิรวิชา
ผู้เข้ าร่ วมประชุมอืน
1. นางกฤษณา ธีระวุฒิ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

โดยมีตวั แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ าร่ วมสังเกตการณ์
นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานทีประชุม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทีมา
ร่ วมประชุมและแจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2556
ไปยังผู้ถื อหุ้นล่วงหน้ าก่ อนการประชุม โดยชอบตามข้ อบังคับ ของบริ ษัทและตามกฏหมาย เพื อเปิ ดโอกาสให้ ท่าน
ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ
ประธานฯ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง7 นีม7 ีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทังที
7 มาด้ วยตนเองและโดย
การมอบฉันทะรวมทังสิ
7 7น 46 ราย ซึงถือหุ้นรวม 728,034,829 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ WW.WD ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายแล้ ว
ทังหมด
7
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท จึงกล่าวเปิ ดการประชุม
ประธานฯ แจ้ งต่อทีประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นทัง7 ทีมาเข้ าประชุมด้ วยตนเอง หรื อมีผ้ ูแทน
รั บมอบฉันทะมาเข้ าประชุมมีสิทธิ ออกเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุ้น ยกเว้ นวาระการพิ จารณาเลือกตังกรรมการ
7
ซึงใช้
วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) นอกจากนี เ7 พื ออํานวยความสะดวกให้ กับผู้ถือหุ้นในการ
ออกเสียงลงคะแนน บริ ษัทได้ นําส่งหนังสือลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อม
หนังสื อบอกกล่าวเชิ ญประชุม โดยผู้ถื อหุ้นสามารถออกเสี ยงลงคะแนนล่วงหน้ าได้ สําหรั บผู้ถือ หุ้น ที ประสงค์ จ ะ
ออกเสียงลงคะแนนในที ประชุม บริ ษัทได้ แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นก่อนเข้ าร่ วมประชุม ทัง7 นี 7
ผู้ถือหุ้นทียังไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นการล่วงหน้ าและประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ ”งดออกเสียง”
สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าทีเพือรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้ถือหุ้นที
ทําหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนเข้ าร่ วมประชุม และระบุการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนัน7 บริ ษัท
ได้ นําคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์
เพือการลงมติแต่ละวาระไว้ แล้ ว
ประธานฯ ชีแ7 จงเพิมเติมว่าผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้ วเสร็ จ ขอให้ ส่งคืน
“หลักฐานการลงทะเบียนเข้ าประชุม” และบัตรลงคะแนนทีไม่ได้ ใช้ (ถ้ ามี) ให้ แก่เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท บริ เวณประตู
ทางเข้ าห้ องประชุม
นอกจากนี 7 บริ ษัทได้ มอบหมายให้ บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผู้ทําหน้ าทีดูแลให้ การประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่ งใสถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท โดยบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
ได้ จดั เจ้ าหน้ าทีเข้ าสังเกตการณ์ การลงทะเบียนเข้ าประชุมและการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม
23

ประธานฯ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี 7
วาระที) 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง4 ที) 1/2555

ประธานฯ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง7 ที B/2555 ซึงประชุม
เมือวันที 21 กันยายน 2555 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญ
ประชุมในครัง7 นี 7แล้ ว
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอืน ทีประชุมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน
การลงมติในวาระนี ต7 ้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ :

วาระที) 2

รั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง7 ที B/2555 ตามทีเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 7
ร้ อยละ
คะแนนเสียง
(เสียง)
• เห็นด้ วย
728,033,914
100.00
•

ไม่เห็นด้ วย

0.00

•

งดออกเสียง

0

0.00

•

บัตรเสีย

0

0.00

พิจารณาให้ สัต ยาบั นการดํา เนิ นงานของคณะกรรมการที)ได้ ก ระทํา ในปี 2555 ดั ง ปรากฏใน
รายงานประจําปี

ประธานฯ กล่าวสรุ ปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการทีได้ กระทําในปี 2555 และเสนอให้ ทีประชุม
พิจารณาให้ สตั ยาบันการดําเนินงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้ า A1-A2
ของรายงานประจําปี ซึงได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง7 นี 7แล้ ว
ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนี 7ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ให้ สัตยาบันการดําเนินงานของคณะกรรมการทีได้ กระทําในปี 2555 ดังปรากฏในรายงานประจําปี
ตามทีเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 7
คะแนนเสียง
ร้ อยละ
(เสียง)
• เห็นด้ วย
728,033,914
100.00

มติ :

วาระที) 3

•

ไม่เห็นด้ วย

0

0.00

•

งดออกเสียง

0

0.00

•

บัตรเสีย

0

0.00

พิจารณารั บรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของธนาคารทิสโก้ จํากัด
(มหาชน) สําหรั บปี สิน4 สุด วันที) 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ เสนอให้ ทีประชุม พิ จ ารณารั บ รองงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของ
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สําหรั บปี สิน7 สุดวันที 31 ธันวาคม 2555 ซึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้ แสดงผลประกอบการและ
ฐานะการเงินของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทีรั บรองทัวไป
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ทีได้ ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง7 นี 7แล้ ว และขอให้
นางอรนุช อภิศกั ดิrศิริกลุ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารกลุม่ ทิสโก้ ชี 7แจงรายละเอียดในวาระนี 7
นางอรนุช อภิศักดิrศิริกุล สรุ ปรายละเอียดของงบการเงิ นต่อที ประชุมและขอให้ นายชาตรี จันทรงาม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริ หารความเสียงของบริ ษัท ทิ สโก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จํ ากัด
(มหาชน) ซึงเป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุม่ ทิสโก้ (“บริ ษัทใหญ่”) ชี 7แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน
นายชาตรี จัน ทรงาม ชี แ7 จงรายละเอี ยดและการวิเ คราะห์ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกํ าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จต่อทีประชุม
นายอรรถพล อุดมวาณิช ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายจัดการชี 7แจง ดังนี 7
ถาม ขอให้ อธิบายเพิมเติมในส่วนของค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิrศิริกลุ ชี 7แจงว่าค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ นัน7 ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้ จ่ายในการการ
ทําธุรกิจเช่าซื 7อ เช่น เงินจูงใจ (incentive) ทีจ่ายให้ กับตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ ซึงในปี ทีผ่านมา ธุรกิจเช่าซื 7อมีการ
ขยายตัวมากถึง ร้ อยละ O ทํ าให้ ค่าใช้ จ่ ายในส่วนนี เ7 พิ มขึน7 แต่อ ย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของธนาคารมี การ
ขยายตัวมากกว่า
ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
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การลงมติในวาระนี 7ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ :

วาระที) 4

รั บรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ 7นสุด
วันที 31 ธันวาคม 2555 ตามทีเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 7
ร้ อยละ
คะแนนเสียง
(เสียง)
• เห็นด้ วย
728,034,634
100.00
•

ไม่เห็นด้ วย

0

0.00

•

งดออกเสียง

0

0.00

•

บัตรเสีย

0

0.00

รั บทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลจากกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรั บปี 2555 และ
อนุ มัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรั บปี 2555 เป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย
และอื)นๆ

ประธานฯ เสนอให้ ทีประชุมรั บทราบการจัดสรรกําไรสุทธิ จากผลการดําเนินงานสําหรั บปี 2555 เป็ น
เงินปั นผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรั บปี 2555 เป็ นเงินสํารองตาม
กฎหมาย และอืนๆ และขอให้ นางอรนุช อภิศกั ดิrศิริกลุ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารกลุม่ ทิสโก้ ชี 7แจงรายละเอียดในวาระนี 7
นางอรนุช อภิ ศักดิrศิริกุล แจ้ งต่อที ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด และหลักเกณฑ์ ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ร้ อยละ 5 เป็ นเงินสํารองตามกฎหมายจนกว่าจะครบร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบี ยน โดยในปี 2555 ธนาคารต้ องจัดสรรเงิ นจํ านวน 137,851,148 บาทเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย โดย
รายละเอียดกําไรสะสมทีสามารถจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสําหรับปี 2555 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารทิสโก้ เป็ นดังนี 7
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บาท
กําไรสะสมทียังไม่ได้ จดั สรร ณ ต้ นปี 2555

5,439,581,429

กําไรสุทธิของธนาคารสําหรับปี 2555

2,757,022,961

จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย

(137,851,148)
45,690,086

หนี 7สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรสะสมที)สามารถจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสําหรั บปี 2555

8,104,443,328

เงินปั นผลระหว่างกาลจ่ายจากผลการดําเนินงานของปี 2555

(1,237,858,825)

กําไรสะสมที)ยังไม่ ได้ จัดสรร ณ สิน4 ปี 2555

6,866,584,503

ธนาคารมีกําไรสะสมทีสามารถจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสําหรับปี 2555 จํานวน 8,104,443,328 บาท โดย
ธนาคารได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในปี 5 คิดเป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ
7 7น 1,237,858,825 บาท ดังนัน7 ธนาคารจะ
มีกําไรสะสมทียังไม่ได้ จดั สรร ณ สิ 7นปี 2555 จํานวน 6,866,584,503 บาท
อัตราการจ่ายเงินปั นผลปี
คิดเป็ นร้ อยละ 44.9 ของกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานเทียบกับอัตรา
ร้ อยละ 40.7 สําหรับปี 2554 การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายปั นผลของธนาคารทีกําหนด
อัตราการจ่ ายเงิ นปั นผลในอัตราที เหมาะสมเพื อให้ อัตราส่วนเงิ นกองทุนต่อสิ นทรั พย์ เสี ยง (BIS Ratio) สูงกว่ า
ร้ อยละ B ในฐานะธนาคารพาณิชย์ทีมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนี 7ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ :

มีมติในเรื องต่างๆ ตามทีเสนอ ดังนี 7
• รั บทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานปี 2555 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี 7
- การจ่ายเงิน ปั น ผลระหว่างกาลจากกําไรจากผลการดําเนิน งานของปี
ให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้น
สามัญ และผู้ ถ ือ หุ้ น บุริ ม สิท ธิ ใ นอัต ราหุ้ น ละ B. บาท รวมเป็ นจํ า นวนเงิน ทั ง7 สิ 7น
1,237,858,825 บาท โดยจ่ายเมือวันที 21 มกราคม >
• อนุมัตติ ามรายละเอียดดังต่อไปนี 7
- การจัด สรรกํ าไรจากผลการดํ า เนิ น งานสํ าหรั บ ปี 2555 เป็ นเงิ น สํ ารองตามกฎหมายจํ านวน
137,851,148 บาท และ
- การจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2555 ส่วนทีเหลือจากการสํารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปั นผล เป็ นเงินกองทุนตามเกณฑ์ การกํากับแบบรวมกลุ่ม
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ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 7

วาระที) 5

คะแนนเสียง
(เสียง)
728,034,731

ร้ อยละ

•

เห็นด้ วย

100.00

•

ไม่เห็นด้ วย

0

0.00

•

งดออกเสียง

0

0.00

•

บัตรเสีย

0

0.00

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนของธนาคาร

ประธานฯ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของธนาคาร และขอให้ นางอรนุช
อภิศกั ดิrศิริกลุ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารกลุม่ ทิสโก้ ชี 7แจงรายละเอียดในวาระที - ต่อทีประชุม
นางอรนุช อภิศกั ดิrศิริกลุ แจ้ งต่อทีประชุมว่า ในช่วง O ปี ทีผ่านมา ธนาคารทิสโก้ ได้ ขยายธุรกิจอย่างต่อเนือง
โดยมีอตั ราการเติบโตอย่างสูงของสินเชือเฉลียต่อปี ทีร้ อยละ O ทัง7 นี 7 เพือสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
โดยรั กษาความแข็งแกร่ งของระดับเงิ นกองทุนในฐานะธนาคารพาณิ ชย์ ทีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ดังนัน7 ธนาคารทิ สโก้ มีแผนการทีจะออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน WB, BW, O หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ
B บาท คิดเป็ นยอดเงินทังสิ
7 7น WB ,BW ,O บาท ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของธนาคาร โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจะ
จัดสรรตามอัตราส่วน D หุ้นเดิม (หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิมทุน ทีราคาเสนอขายหุ้นละ .DD
บาท ซึงราคาเสนอขายคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีของส่วนของเจ้ าของ ณ วันที OB ธันวาคม
ในกรณีทีมีห้ นุ สามัญเพิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ ว
ในรอบทีสอง ธนาคารจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนส่วนทีเหลือให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมทีแสดงความจํานงในการจองซื 7อหุ้น
สามัญเพิมทุนเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น
ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนีต7 ้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู
7
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ :

มีมติอนุมัตใิ นเรื องต่างๆ ตามทีเสนอ ดังนี 7
(B) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน WB, BW, O หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ B บาทให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม
ของธนาคารตามอัตราส่วน D หุ้นเดิม (หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิมทุน ในกรณีที
มีเศษหุ้นของหุ้นสามัญ เพิมทุนจากการจัดสรร ธนาคารจะปั ดเศษของหุ้นนัน7 ทิ 7ง โดยมีราคาเสนอ
ขายหุ้นละ .DD บาท

28

ในกรณีทีมีห้ นุ สามัญเพิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก
แล้ วในรอบที สอง ธนาคารจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ มทุนส่วนที เหลือให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมทีแสดงความ
จํานงในการจองซื 7อหุ้นสามัญเพิมทุนเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น
( ) ผู้ถือหุ้นซึงปรากฎรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือ หุ้น ณ วันที 7 พฤษภาคม 2556 เป็ นผู้มีสิท ธิ ไ ด้ รั บ
การจัดสรรหุ้นเพิมทุน (Right Offering)
(O) มอบอํานาจให้ คณะกรรมการธนาคาร หรื อกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการกําหนดรายละเอียดอืนที
เกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน ไม่ว่าจะเป็ นการจัดสรรรอบเดียวหรื อหลายรอบ รวมถึงแต่
ไม่จํากัดเฉพาะ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาใช้ สิทธิ ระยะเวลาการชําระเงิน และข้ อกําหนดและ
เงือนไขอืนๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้มเดิมของธนาคาร
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 7

วาระที) 6

คะแนนเสียง
(เสียง)
728,034,731

ร้ อยละ

•

เห็นด้ วย

100.00

•

ไม่เห็นด้ วย

0

0.00

•

งดออกเสียง

0

0.00

•

บัตรเสีย

0

0.00

พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบีย นของธนาคาร และการแก้ ไขหนั ง สื อบริ คณห์ ส นธิ ของ
ธนาคาร ข้ อ Z เพื)อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน

นางอรนุช อภิศกั ดิrศิริกลุ แจ้ งต่อทีประชุมว่าปั จจุบนั ธนาคารมีทนุ จดทะเบียน จํานวน B,B , , หุ้น
มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ B บาท คิดเป็ นยอดเงินทังสิ
7 7น BB, , , บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน D,B ,B•>
หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจํานวน O , • ,D • หุ้น โดยทุนทีออกและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน
D,B ,B•> หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจํานวน B • หุ้น ทังนี
7 7 ก่อนการเพิมทุนจดทะเบียนเพือรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิมทุน ตามรายละเอียดในวาระ ธนาคารจะต้ องลดทุนจดทะเบี ยนโดยวิธีลดหุ้นบุริมสิทธิ ทียังมิได้ ออกจําหน่าย
จํานวน O , • , หุ้น มูลค่าทีตราไว้ หุ้นละ B บาท ตามมาตรา B• แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารโดยวิธีลด
หุ้นบุริมสิทธิ ทียังมิได้ ออกจํ าหน่ายจํานวน 372,047,750 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ B บาท โดยบริ ษัทจะลดทุนจด
ทะเบียนจาก 11,002,000,000 บาท เป็ น 7,281,522,500 บาท
เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาและ
อนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของธนาคาร ข้ อ • ดังนี 7
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ข้ อ 4

ทุนจดทะเบียน

: 7,281,522,500 บาท

แบ่งออกเป็ น

: 728,152,250 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ

: 10 บาท
: 104 หุ้น
: 728,152,146 หุ้น

(เจ็ดพันสองร้ อยแปดสิบเอ็ดล้ านห้ าแสนสอง
หมืนสองพันห้ าร้ อยบาท)
(เจ็ดร้ อยยีสิบแปดล้ านหนึงแสนห้ าหมืนสอง
พันสองร้ อยห้ าสิบหุ้น)
(สิบบาท)
(หนึงร้ อยสีหุ้น)
(เจ็ดร้ อยยีสิบแปดล้ านหนึงแสนห้ าหมืนสอง
พันหนึงร้ อยสีสิบหกหุ้น)

ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนีต7 ้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู
7
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ :

มีมติในเรื องต่างๆ ตามทีเสนอ ดังนี 7
- อนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของธนาคารโดยวิ ธี ล ดหุ้น บุ ริ ม สิ ท ธิ ที ยัง มิ ไ ด้ อ อกจํ าหน่ ายจํ านวน
372,047,750 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ B บาท โดยบริ ษัทจะลดทุนจดทะเบียนจาก11,002,000,000
บาท เป็ น 7,281,522,500 บาท
- อนุมัตกิ ารแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของธนาคาร ข้ อ • ดังนี 7
ข้ อ 4
ทุนจดทะเบียน

:

แบ่งออกเป็ น

:

มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ

:
:
:

7,281,522,500 บาท (เจ็ ด พัน สองร้ อยแปดสิ บ เอ็ ด ล้ า นห้ าแสน
สองหมืนสองพันห้ าร้ อยบาท)
728,152,250 หุ้น (เจ็ ด ร้ อยยี สิ บ แปดล้ า นหนึ งแสนห้ าหมื น
สองพันสองร้ อยห้ าสิบหุ้น)
10 บาท (สิบบาท)
104 หุ้น (หนึงร้ อยสีหุ้น)
728,152,146 หุ้น (เจ็ ด ร้ อยยี สิ บ แปดล้ านหนึ งแสนห้ าหมื น
สองพันหนึงร้ อยสีสิบหกหุ้น)
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ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 7

วาระที) 7

คะแนนเสียง
(เสียง)
728,034,731

ร้ อยละ

•

เห็นด้ วย

100.00

•

ไม่เห็นด้ วย

0

0.00

•

งดออกเสียง

0

0.00

•

บัตรเสีย

0

0.00

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ) ม ทุ น จดทะเบี ย นของธนาคารเพื) อรองรั บ การจั ด สรรหุ้ นสามั ญ
เพิ)มทุน และการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของธนาคาร ข้ อ Z เพื)อให้ สอดคล้ องกับการเพิ)มทุน
จดทะเบียน

นางอรนุช อภิศกั ดิrศิริกลุ แจ้ งต่อทีประชุมว่าภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารในวาระ > ธนาคาร
จะมีทุนจดทะเบียนจํานวน , DB, , บาท ทัง7 นี 7 เพือรองรั บการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของ
ธนาคาร ตามรายละเอียดในวาระ ธนาคารจะเพิมทุนจดทะเบียนจาก , DB, , บาทเป็ น D,BWB, B ,D บาท
โดยเพิมทุนจดทะเบียนเป็ นจํานวน WB ,BW ,O บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน WB, BW, O หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ
B บาท
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิ จารณาและอนุมตั ิการเพิ มทุนจดทะเบี ยนของธนาคาร เป็ น
จํานวน WB ,BW ,O บาท จาก , DB, , บาท เป็ น D,BWB, B ,D บาท และเพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุน
จดทะเบียนของธนาคารดังกล่าว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์
สนธิของธนาคาร ข้ อ • ดังนี 7
ข้ อ 4
ทุนจดทะเบียน

:

แบ่งออกเป็ น

:

มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ

:
:
:

8,191,712,820 บาท (แปดพันหนึงร้ อยเก้ าสิบเอ็ดล้ านเจ็ดแสน
หนึงหมืนสองพันแปดร้ อยยีสิบบาท)
819,171,282 หุ้น (แปดร้ อยสิบ เก้ าล้ านหนึงแสนเจ็ด หมื น
หนึงพันสองร้ อยแปดสิบสองหุ้น)
10 บาท (สิบบาท)
104 หุ้น (หนึงร้ อยสีหุ้น)
819,171,178 หุ้น (แปดร้ อยสิบ เก้ าล้ านหนึงแสนเจ็ด หมื น
หนึงพันหนึงร้ อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
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ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนีต7 ้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู
7
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ :

มีมติในเรื องต่างๆ ตามทีเสนอ ดังนี 7
- อนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของธนาคาร เป็ นจํานวน WB ,BW ,O บาท จาก , DB,
D,BWB, B ,D บาท

,

บาท เป็ น

- อนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของธนาคาร ข้ อ • ดังนี 7
ข้ อ 4
ทุนจดทะเบียน

:

แบ่งออกเป็ น

:

มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ

:
:
:

8,191,712,820 บาท (แปดพันหนึงร้ อยเก้ าสิบเอ็ดล้ านเจ็ดแสน
หนึงหมืนสองพันแปดร้ อยยีสิบบาท)
819,171,282 หุ้น (แปดร้ อยสิบ เก้ าล้ านหนึงแสนเจ็ด หมื น
หนึงพันสองร้ อยแปดสิบสองหุ้น)
10 บาท (สิบบาท)
104 หุ้น (หนึงร้ อยสีหุ้น)
819,171,178 หุ้น (แปดร้ อยสิบ เก้ าล้ านหนึงแสนเจ็ด หมื น
หนึงพันหนึงร้ อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)

ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 7

วาระที) 8

คะแนนเสียง
(เสียง)
728,034,731

ร้ อยละ

•

เห็นด้ วย

100.00

•

ไม่เห็นด้ วย

0

0.00

•

งดออกเสียง

0

0.00

•

บัตรเสีย

0

0.00

พิจารณาอนุมัตจิ าํ นวนกรรมการและการเลือกตัง4 กรรมการ

ประธานฯ แจ้ งต่อทีประชุมว่า เนืองจากในวาระที D และ W เป็ นการพิจารณาเรื องเกียวกับกรรมการธนาคาร
ดังนัน7 เพือการกํากับดูแลกิจการทีดี คณะกรรมการสมัครใจออกจากทีประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระดังกล่าว
และขอเรี ยนเชิญนางกฤษณา ธี ระวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่เป็ น
ผู้ดําเนินการประชุมในวาระที D และ W
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นางกฤษณา ธี ระวุฒิ แจ้ งต่อ ที ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของธนาคารกํ าหนดให้ ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง7 ให้ เลือกตังคณะกรรมการทั
7
งชุ
7 ดพร้ อมกันในคราวเดียวส่งผลให้ คณะกรรมการทังคณะครบวาระ
7
การดํารงตําแหน่งพร้ อมกันในวันนี 7
ในวาระนี แ7 บ่ง การพิ จารณาเป็ น ส่วน โดยส่วนที B เป็ นการพิ จ ารณาอนุมัติจํ านวนกรรมการ และ
ส่วนที เป็ นการพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการ
7
โดยในส่วนที 1 การพิจารณาอนุมตั ิจํานวนกรรมการ ข้ อบังคับของธนาคารกําหนดให้ ผ้ ูถือหุ้นโดยมติของ
ทีประชุมผู้ถือหุ้นกําหนดจํานวนผู้ทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทเป็ นครัง7 คราวโดยให้ มีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
และไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทัง7 หมดต้ องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร รวมทังมี
7 สดั ส่วนของกรรมการทีมี
สัญชาติไทยตามทีกฎหมายกําหนดซึงต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ
ในการนี 7คณะกรรมการ ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่
ได้ พิจารณาจํานวนกรรมการทีเหมาะสมในการกํากับดูแลกิจการบริ ษัท คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของบุคคลทีได้ รับ
การเสนอชือให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการทีมีต่อธนาคาร โดยคํานึงถึงความจําเป็ นขององค์กร เพือให้ คณะกรรมการ
ธนาคารมีขนาดและองค์ คณะที เหมาะสมทีสุด จึงเสนอผู้ถือหุ้นพิ จารณากํ าหนดจํ านวนกรรมการ W คน ในส่วนนี 7
ผู้ถือหุ้นทีมาประชุมด้ วยตนเอง หรื อมีผ้ แู ทนรับมอบฉันทะให้ มาร่ วมประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุ้น
สําหรับส่วนที 2 การเลือกตังกรรมการ
7
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ระบุให้ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่ทําหน้ าทีคัดเลือกและเสนอชือบุคคลทีเหมาะสมเพือเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการ และดูแลให้ คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบทีเหมาะสม โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ
ประวัติ และประสบการณ์ ในด้ านต่างๆ มีความเข้ าใจเพียงพอด้ านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจกฎหมาย และอืนๆ
โดยคํ านึง ถึงความต้ องการและประโยชน์ สูงสุด ขององค์ กร การกํ ากับ ดูแลกิ จการที ดี กฎหมาย และกฎระเบี ยบที
เกียวข้ อง เพือให้ คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์คณะทีเหมาะสมทีสุด
ทังนี
7 7 บุคคลทีได้ รับการเสนอชือให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารมีคณ
ุ สมบัติตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ซึงเข้ มงวดกว่าประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ กับบริ ษัท บริ ษัทในกลุ่ม และผู้บริ หารใน
ลักษณะทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้
เนืองจากในปี > นีศ7 .ดร. ปราณี ทินกรมีความประสงค์ทีจะไม่ต่อวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ
ธนาคาร ทังนี
7 7 เพือดํารงองค์คณะกรรมการที W ท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่ จึง
ได้ ทําการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีมีความเหมาะสมเพือเข้ าดํารงตําแหน่งแทนทีกรรมการอิสระทีไม่ขอต่อวาระ
ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติทีเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริ ษัทของบุคคล
ที ได้ รั บ การคัด เลื อ กตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท ใหญ่ แ ล้ ว
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิเลือกตังบุ
7 คคลดังต่อไปนี 7เป็ นกรรมการธนาคาร ทังนี
7 7 ประวัติ
ของบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชือปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมทีได้ จดั ส่งไปให้ ท่านผู้ถือหุ้น
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1.
2.
O.
4.
5.
>.
7.
8.
W.

ชื)อ-นามสกุล
นายปลิว มังกรกนก
นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
นางอรนุช อภิศกั ดิrศิริกลุ
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ
นายพิชยั ฉันทวีระชาติ
นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล
รศ.ดร.อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์

ตําแหน่ งที)เสนอ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

จากนัน7 นางกฤษณา ธีระวุฒิ ชี 7แจงเพิมเติมว่า ในส่วนของการเลือกตังกรรมการ
7
ข้ อบังคับของธนาคาร
กําหนดให้ นําวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ ในการเลือกตังกรรมการ
7
โดยได้ อธิบายวิธีการ
ลงคะแนนเสียงแบบสะสมในรายละเอียดต่อทีประชุม
นางกฤษณา ธีระวุฒิ ได้ เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทียังไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นการล่วงหน้ าทุกท่านลงคะแนน
ในบัตรลงคะแนน และมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าทีเพือรวบรวมนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาเลือกตังกรรมการ
7
ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนี 7 สําหรั บการพิจารณาอนุมตั ิจํานวนกรรมการของธนาคารต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สําหรับการพิจารณา
เลือกตังกรรมการ
7
ใช้ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้ อบังคับของธนาคาร
มติ :

มีมติในเรื องต่างๆ ตามทีเสนอ ดังนี 7
- อนุมัตจิ ํานวนกรรมการของบริ ษัทที W คน ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 7
คะแนนเสียง
(เสียง)
• เห็นด้ วย
728,034,731

ร้ อยละ
100.00

•

ไม่เห็นด้ วย

0.00

•

งดออกเสียง

0

0.00

•

บัตรเสีย

0

0.00

- อนุ มั ติการเลื อ กตัง7 บุค คลดัง รายชื อต่อไปนี เ7 ข้ าดํ ารงตํ าแหน่ง กรรมการธนาคาร ด้ วยคะแนนเสี ย ง
ดังต่อไปนี 7
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ชื)อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วาระที) 9

นายปลิว มังกรกนก
นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
นางอรนุช อภิศกั ดิrศิริกลุ
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ
นายพิชยั ฉันทวีระชาติ
นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล
รศ.ดร.อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์

เห็นด้ วย
(เสียง)
D, O•, OB
D, O•, OB
D, O•, OB
D, O•, OB
D, O•, OB
D, O•, OB
D, O•, OB
D, O•, OB
D, O•, OB
6,552,312,579
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ไม่ เห็นด้ วย
(เสียง)

0
0
0

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการและรั บทราบค่ าตอบแทนกรรมการในปั จจุบัน

นางกฤษณา ธี ระวุฒิแจ้ งต่อทีประชุมว่า ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นธนาคารทิ สโก้ จํากัด (มหาชน) ประจํ าปี
2555 เมือวันที > เมษายน
มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนสําหรั บกรรมการทีไม่ได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัท
ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และ/หรื อดํารงตําแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรู ปของเงินรางวัล
เบี 7ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ , บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมี
การเปลียนแปลง คณะกรรมการตามทีได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินทีแน่นอน และจํานวนเงินทีจะ
จ่ายจริ งในแต่ละคราว ทัง7 นี 7 ไม่รวมถึงสิทธิ ทีกรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ อืนเพิ มเติม กรณี ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีเพิมเติม
ข้ อ บัง คับ ของธนาคารกํ า หนดว่ า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ ก รรมการคนหนึงหรื อ หลายคน
ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งใดอย่ า งหนึ งแทนคณะกรรมการก็ ไ ด้ สํ า หรั บ ค่ า ตอบแทนกรรมการผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมายนั น7 ให้
คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนด ขอบเขตหน้ าที ของกรรมการที ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิ บัติงานในคณะกรรมการชุดอืน
ปรากฏตามรายละเอียดในส่วนที B หัวข้ อที D การจัดการ ของรายงานประจําปี
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
บริ ษัท ใหญ่ จ ะเป็ นผู้พิ จ ารณาอัต ราค่า ตอบแทนที เหมาะสมและเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยอัต ราและ
องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องสามารถจูงใจกรรมการทีมีความสามารถและมีความสําคัญต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการ โดยหลีกเลียงการจ่ายค่าตอบแทนทีมากเกินความจําเป็ น
ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการทีมิได้ เป็ นผู้บริ หารจะพิจารณาตามหลักปฏิบตั ิโดยทัวไปในอุตสาหกรรม
นัน7 ๆ ซึงพิ จารณาจากประสบการณ์ ทํางาน ความตังใจและทุ
7
่มเท รวมทัง7 คุณประโยชน์ ต่างๆ ที กรรมการแต่ละคน
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สามารถทําให้ กบั บริ ษัทได้ ในกรณีทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ กรรมการรายใดทําหน้ าทีเพิมเติม (เช่น การเป็ น
สมาชิ กในคณะกรรมการต่างๆ เป็ นต้ น) กรรมการรายนัน7 จะได้ รั บ ค่าตอบแทนเพิ มเติม ตามความเหมาะสม โดย
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทีได้ รับมอบหมายหน้ าทีเพิมเติมดังกล่าว
ดังนัน7 คณะกรรมการโดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัท
ใหญ่จงึ เห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนในอัตราเดิมสําหรับกรรมการทีมิได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และ/หรื อ ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรู ปของ
เงินรางวัล เบี 7ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ , บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อ
จนกว่าจะมีการเปลียนแปลง คณะกรรมการบริ ษัท ตามทีได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น จะกําหนดจํานวนเงินทีแน่นอน
และจํ านวนเงิ นที จะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทัง7 นี 7 ไม่รวมถึงสิทธิ ที กรรมการจะได้ รั บค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ อื น
เพิมเติมกรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีเพิมเติม นอกจากนี 7 คณะกรรมการยังเห็นควรเสนอ
ให้ ผ้ ูถือหุ้นรั บทราบค่าตอบแทนกรรมการซึงได้ จ่ายในปี
แก่กรรมการหนึงท่านที มิได้ เป็ นผู้บริ หารในรู ปของ
ค่าตอบแทนรายเดือน เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ
7 7น •D , บาท (เดือนละ • , บาท)
ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนีต7 ้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ใน O
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
7
้ ถือหุ้นซึงมาประชุม กรรมการทีเป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าข่ายเป็ นผู้มีส่วนได้ เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติ :

อนุ มัติค่าตอบแทนกรรมการให้ แก่กรรมการทีมิได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป
จํ ากั ด (มหาชน) และ/หรื อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บริ ห ารของบริ ษั ท ในกลุ่ ม ทิ ส โก้ ในรู ป ของเงิ น รางวัล
เบี 7ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ , บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อ
จนกว่าจะมีการเปลียนแปลง คณะกรรมการตามทีได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินที
แน่นอน และจํานวนเงินทีจะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
7 7 ไม่รวมถึงสิทธิ ทีกรรมการจะได้ รับค่าตอบแทน
หรื อผลประโยชน์ อืนเพิ มเติมกรณี ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิ บัติหน้ าที เพิ มเติม
ตามทีเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 7
คะแนนเสียง
ร้ อยละ
(เสียง)
• เห็นด้ วย
728,034,822
100.00
•

ไม่เห็นด้ วย

0

0.00

•

งดออกเสียง

0

0.00

•

บัตรเสีย

0

0.00

และรั บทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั ตามทีเสนอ
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ภายหลังจากทีประชุมพิจารณาวาระทีเกียวข้ องกับกรรมการเสร็ จสิ 7นแล้ ว บุคคลทีได้ รับการเลือกตังให้
7 เข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการทุกท่านของธนาคารจึงกลับเข้ าร่ วมประชุมต่อไป
วาระที) 10 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง4 ผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่ าตอบแทนสําหรั บปี 2MM:
ปี

ประธานฯ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
7 ้ สอบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนสําหรั บ
> และขอให้ นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี 7แจงรายละเอียดในวาระนี 7

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ แจ้ งต่อทีประชุมว่า ข้ อบังคับของธนาคารกําหนดให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตังผู
7 ้ สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ของธนาคาร สําหรั บปี
> ตามแนวปฏิ บัติเรื องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการเพือเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
7 ้ สอบบัญชี
คณะกรรมการโดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
7 ้ สอบ
บัญชีของบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคาร สําหรับปี > โดยมีค่าตอบแทน
จํานวนไม่เกิน O,> ,000 บาท โดยมีรายชือดังต่อไปนี 7
- นางสาวรัตนา จาละ
- นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล
- นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที O O•
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที O B> และ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ••WW

โดยผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึงสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี ได้ ทัง7 นี 7 ผู้สอบบัญชีดงั กล่าว
ได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ ว
ทังนี
7 7 ผู้สอบบัญชีทงั 7 3 ท่านไม่ได้ สอบบัญชีให้ บริ ษัทต่อเนืองกันเกินกว่า O ปี ประวัติของผู้สอบบัญชีทงั 7 3 ท่าน
ปรากฏในหน้ า - • ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมทีได้ จดั ส่งไปให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
สําหรั บค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของธนาคาร สําหรั บปี
> ที เพิ มขึน7 จากปี ก่อน W ,
คิดเป็ นอัตราร้ อยละ .> เป็ นการปรับเพิมขึ 7นตามอัตราเงินเฟ้อและปริ มาณธุรกรรมทีเพิมขึ 7น

บาทหรื อ

ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนี 7ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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อนุมัตแิ ต่งตังผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคาร
สําหรับปี :;;< โดยได้ รับค่าตอบแทนจํานวนไม่เกิน >,<??,??? บาท โดยมีรายชื)อผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี

มติ :

- นางสาวรัตนา จาละ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที O O•

- นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที O B> และ

- นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ••WW

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึงสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้
ด้ วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี 7

วาระที) 11

คะแนนเสียง
(เสียง)
728,034,829

ร้ อยละ

•

เห็นด้ วย

100.00

•

ไม่เห็นด้ วย

0

0.00

•

งดออกเสียง

0

0.00

•

บัตรเสีย

0

0.00

เรื) องอื)นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ แจ้ งว่าทีประชุมได้ พิจารณาวาระการประชุมตามทีกําหนดครบถ้ วนแล้ ว และขอให้ ผ้ ูถือหุ้น
เสนอเรื องเพือพิจารณาเพิมเติมและแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามข้ อสงสัยต่างๆ
นายอรรถพล อุดมวนิช ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายจัดการชี 7แจง ดังนี 7
ถาม ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนและอัตราดอกเบี 7ยต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
ประธานฯ ขอให้ ศ.ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระของธนาคารชี 7แจงในประเด็นดังกล่าว
ตอบ ศ.ดร. ปราณี ทิ น กร ชี แ7 จงว่ า เนื องจากการดํ า เนิ น ธุ ร กรรมของธนาคารส่ ว นใหญ่ เ ป็ นธุ ร กรรม
ภายในประเทศ การเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนจึงส่งกระทบกับผลประกอบการของธนาคารไม่มากนัก เว้ นแต่
ในธุรกรรมทีเกียวเนืองกับอัตราแลกเปลียนซึงอาจจะได้ รับผลกระทบบ้ าง แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีการประกันความ
เสียงจากอัตราแลกเปลียน (currency hedge) ไว้ แล้ ว
สํ า หรั บ การเปลี ยนแปลงของอัต ราดอกเบี ย7 นัน7 ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคาร
เนืองจากการปล่อยสินเชือนัน7 ส่วนใหญ่จะเป็ นการปล่อยสินเชือระยะเวลา •- ปี ในอัตราดอกเบี 7ยคงที (fixed rate)
การเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนจึงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยตรง
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สําหรับผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม การเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึงหากอัตราแลกเปลียนของประเทศแข็งค่ามาก จะทําให้ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง โดยเฉพาะภาคการส่งออก แต่ทงนี
ั 7 7 อัตราแลกเปลียนไม่ใช่ปัจจัยเดียวที
มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปั จจัยอืนๆ เช่น คุณภาพสินค้ า niche market ของสินค้ า เป็ นต้ น ต่าง
มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเช่นกัน
นางอรนุช อภิศกั ดิrศิริกุล ชี 7แจงเพิมเติมว่า เนืองจากปริ มาณธุรกรรมของธนาคารทีเกียวเนืองกับอัตรา
แลกเปลียนมีไม่มากนัก ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนต่อธนาคารจึงค่อนข้ างตํา แต่อย่างไรก็
ตาม สําหรั บธุรกรรมที มีความเกี ยวเนื องกับอัตราแลกเปลียน ธนาคารมีระบบการบริ หารและจัดการความเสียงที
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ สําหรับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี 7ย การเปลียนแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ
ผลประกอบการของธนาคาร กล่าวคือ อัตราดอกเบีย7 เงินฝากจะเปลียนแปลงเร็ วกว่าอัตราดอกเบี 7ยเงินกู้ประมาณ B
เดือน ซึงการเปลียนแปลงดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อรายได้ และต้ นทุนของธนาคาร ทังนี
7 7 ธนาคารมีการบริ หารจัดการ
ความเสียงซึงใช้ ระยะเวลาในการจัดการประมาณ > เดือน โดยการบริ หารความเสียงดังกล่าวนัน7 อาจเป็ นการชลอ
ระยะเวลาปล่อยสินเชือ หรื อการเปลียนแปลงระยะเวลา (term) ของเงินฝาก ซึงการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี 7ยนัน7
หากมิได้ เป็ นการเปลียนแปลงอย่างฉับพลัน ธนาคารจะสามารถบริ หารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปั จจุบนั
อัตราส่วนต่างดอกเบี 7ยของธนาคารอยู่ในสภาวะปกติ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื องอืนใดให้ ทีประชุมพิจารณาอีก
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทีมาประชุม และกล่าวปิ ดประชุมเวลา B .B น.

นายปลิ ว มังกรกนก
(นายปลิว มังกรกนก)
ประธานทีประชุมและประธานคณะกรรมการบริ ษัท
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วาระที) 2

พิจารณาให้ สัตยาบันการดําเนิ นงานของคณะกรรมการที)ได้ กระทําในปี 2556 ดังปรากฏใน
รายงานประจําปี

วัตถุประสงค์ และเหตุผล

คณะกรรมการได้ ส รุ ป รายละเอีย ดการดําเนิ น ธุร กิ จ พร้ อมคําอธิ บ ายประกอบผลการดําเนิ น งานประจํา ปี
>
ไว้ อย่างชัดเจนในรายงานคณะกรรมการดังปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้ า A1-A2 ของรายงานประจําปี
ตามรายละเอียดทีแนบมาด้ วยนี 7
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาให้ สตั ยาบันการดําเนินงานของคณะกรรมการทีได้ กระทําในปี
ดังปรากฏในรายงานประจําปี
คะแนนเสียงที)ต้องใช้ เพื)อผ่ านมติ
มติทีประชุมในวาระนี 7 ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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>

รายงานจากคณะกรรมการ
ในปี > เศรษฐกิจไทยค่อนข้ างผันผวนและชะลอตัวลง โดยมีการเติบโตเพียงร้ อยละ .> จากปี ก่อนหน้ า
แม้ ว่าจะได้ รับแรงส่งทางเศรษฐกิจทีแข็งแกร่ งจากปี ก่อนหน้ า ทัง7 นี 7 ภาวะเศรษฐกิ จได้ รับผลกระทบจากหนี ส7 ินภาค
ครัวเรื อนทีเพิมสูงขึ 7น ความไม่สมดุลของภาคเศรษฐกิจหลัก ซึงเป็ นผลสืบเนืองจากมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ
และสถานการณ์ ความไม่สงบทางการเมือง ภาคการบริ โภคภายในประเทศทีชะลอตัวอย่างต่อเนืองตามความเชือมัน
ของผู้บริ โภคทีลดลง และความล่าช้ าของการลงทุนจากทัง7 ภาครั ฐและเอกชน นอกจากนี 7 อัตราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศทีผันผวนอย่างมาก ท่ามกลางแรงกดดันของกระแสเงินทุนไหลออกซึงเป็ นผลมาจากมาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริ มาณของธนาคารกลางสหรัฐ ทําให้ คา่ เงินบาท ณ สิ 7นปี อ่อนค่าลงมากกว่าร้ อยละ B เมือเทียบกับปี ก่อนหน้ า
ในปี นี 7 ธุรกิจของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) เริ มต้ นอย่างแข็งแกร่ งในทุกด้ าน ส่งผลให้ อตั ราการเติบโต
เพิมขึ 7นอย่างโดดเด่น ธุรกิจสินเชือเช่าซื 7อรถยนต์ได้ รับอานิสงส์จากยอดจําหน่ายรถยนต์ภายในประเทศทียังคงอยู่ใน
ระดับทีสูง เป็ นผลจากการยอดการส่งมอบรถยนต์คงค้ างจากนโยบายการคืนภาษี รถยนต์คนั แรกของรัฐบาลในปี ก่อน
หน้ า อย่างไรก็ตาม เมือประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐเริ มอ่อนตัวลงและความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจ
ได้ ก่อตัวขึน7 แทนที ผนวกกับแรงกดดัน จากความขัด แย้ งทางการเมืองที เพิ มขึน7 จากการชุมนุมในกรุ ง เทพมหานคร
ระหว่า งไตรมาสสุด ท้ า ยของปี ส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ ของธนาคารทิ ส โก้ ป ระสบกับ การชะลอตัว อย่ างรุ น แรงจนถึง สิ น7 ปี
ท่ามกลางภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ กําไรสุทธิ ของธนาคารทิสโก้ เพิมขึ 7นร้ อยละ • อยู่ที ,D ล้ านบาท และ
สินเชือเติบโตมากกว่าร้ อยละ B ซึงการเติบโตได้ รับแรงสนับสนุนจากฐานะเงินกองทุนทีแข็งแกร่ งและสภาพคล่อง
ส่วนเกินทีมีอยู่อย่างเพียงพอ ในช่วงปี ทีผ่านมา ธนาคารประสบความสําเร็ จในการเพิมทุน ส่งผลให้ ฐานะเงินกองทุน
ของธนาคารทิสโก้ แข็งแกร่ งขึ 7นด้ วยอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียงมากกว่าร้ อยละ BO
กลยุทธ์ ของกลุ่มทิสโก้ ยังคงมุ่งเน้ นการขยายบริ การทางการเงินแก่ลูกค้ า O กลุ่มธุรกิจ ได้ แก่ สายงานกลุ่ม
ลูกค้ ารายย่อย (Retail Banking) สายงานกลุ่มลูกค้ าบรรษัท (Corporate Banking) และ สายงานจัดการธนบดีและ
กองทุน (Wealth & Asset Management) พร้ อมกับรักษามาตรฐานการกํากับดูแลกิจการทีดีและมีความซือตรง
ตลอดหลายปี ทีผ่านมา สายงานกลุ่มลูกค้ ารายย่ อย เติบโตได้ อย่างโดดเด่น ทังในธุ
7 รกิจหลักจากสินเชือเช่า
ซื 7อและธุรกิจใหม่อืนๆ รวมถึง ธุรกิจนายหน้ าประกันภัย (Bancassurance) และธุรกิจสินเชือเพือการอุปโภคบริ โภค
(Consumer Finance) ธนาคารได้ ขยายช่องทางและพื 7นทีให้ บริ การผ่านสาขาสํานักอํานวยสินเชือและสาขาธนาคาร
ครอบคลุมทุกภูมิภาคทัวทังประเทศ
7
ในขณะทีแนวโน้ มเศรษฐกิจชะลอตัวลงและความไม่แน่นอนเพิมสูงขึ 7น สายงาน
กลุม่ ลูกค้ ารายย่อยจะมุง่ เน้ นด้ านการเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ า โดยยังคงรักษาคุณภาพ
สินทรัพย์ทีดีไว้ ธุรกิจสายงานกลุ่มลูกค้ าบรรษัท ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนือง ด้ วยพอร์ ตสินเชือทีเติบโตสูงกว่าร้ อยละ
O โดยมุ่งเน้ นการขยายตัวในธุรกิ จสินเชื อโครงการ บริ การด้ านทีปรึ กษาทางการเงิ น และธุรกิ จสินเชื อเพื อการซือ7
สินทรัพย์สําหรับบริ ษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้ วยความพยายามทีจะจัดสรรแนวทางการตอบโจทย์ความ
ต้ องการของลูกค้ าเชิงรุ ก จึงสามารถสร้ างผลตอบแทนในการสร้ างฐานธุรกิจให้ กับสายงานกลุ่มลูกค้ าบรรษัทอย่าง
ต่อเนือง ซึงสนับสนุนการเติบโตในอนาคตแม้ ในสภาวะแวดล้ อมทางธุรกิจทีไม่เอื 7ออํานวย ด้ านสายงานจัดการธนบดี
41

จัดสรรการให้ บริ การอย่างครบวงจรแก่ลกู ค้ าธนบดี โดยให้ ความสําคัญต่อการให้ คําแนะนําและบริ การด้ านการลงทุนที
เต็มไปด้ วยคุณภาพ
ธนาคารทิสโก้ ยึดมันในมาตรการกํากับดูแลกิจการทีเข้ มแข็งของกลุ่มทิสโก้ ในทุกระดับภายในองค์กร โดย
กลุ่ม บริ ษัททิ ส โก้ ไ ด้ รับ ประกาศนี ย บัต รสําหรั บ นโยบายต่อ ต้ านทุจ ริ ต และผ่ านการเป็ นสมาชิ ก อย่ างสมบูร ณ์ จ าก
"โครงการสร้ างแนวร่ วมปฏิ บัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต" (Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption) และยังได้ รับรางวัล “องค์กรโปร่ งใส” (NACC Integrity Awards) ประจําปี
จาก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพือเป็ นเกียรติแก่องค์กรชันนํ
7 า ทังจากภาครั
7
ฐและ
เอกชน ในด้ านความโปร่ งใสและการกํากับดูแลกิจการทีดี นอกจากนี 7 กลุ่มทิสโก้ ยังได้ รับรางวัล “บริ ษัทจดทะเบียน
ด้ านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยียม” (Top Corporate Governance Report Awards) จากการประกาศรางวัล SET
Awards 2013 ติดต่อกันเป็ นปี ทีสามอีกด้ วย
ด้ านการพัฒนาองค์กรอย่างยังยืน กลุม่ ทิสโก้ ได้ ดําเนินการปรับปรุ งแบรนด์ในปี > เพือส่งเสริ มภาพลักษณ์
องค์กรให้ ทนั สมัย เพือดึงดูดลูกค้ าในวงกว้ าง และเพิมการรับรู้ และการเข้ าถึงได้ แก่คนภายนอก วิสยั ทัศน์องค์กรรู ปแบบ
ใหม่ถกู สร้ างขึ 7นภายใต้ แนวคิดเรี ยบง่ายทีว่า “โอกาส สร้ างได้ ” กลุม่ ทิสโก้ ต้องการเปลียนจุดยืนใหม่ ให้ เป็ นตัวแทนของ
องค์กรทีมีความเชียวชาญในการสร้ างโอกาสและให้ คําแนะนําแก่ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียทุกส่วนเพือนําพาไปสู่อนาคตทีดี
ขึ 7น โดยมีภาพลักษณ์ ใหม่ทีน่าจดจําอย่าง ตราสัญลักษณ์ “วงแหวนแห่งโอกาส” กลุ่มทิสโก้ ตงเป
ั 7 ้ าทีจะเป็ นสัญลักษณ์
ของโอกาสในสังคมไทยในอนาคต
การพัฒนาองค์ กรอีกด้ านที สําคัญ คือ การพัฒนากลุ่มทิ สโก้ ให้ เป็ นองค์ กรแห่งความสุข ผ่านช่องทางของ
ทรัพยากรบุคคล ด้ วยความเชือว่าทรัพยากรบุคคลคือทรัพยากรทีมีคณ
ุ ค่ามากทีสุดในองค์กร จึงยึดมันเป็ นอย่างยิงใน
การสนับสนุนการสร้ างความสัมพันธ์ ทีดีของพนักงานจากทุกตําแหน่งและทุกระดับ รวมถึงสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที
แข็งแกร่ งทีกระตุ้นให้ พนักงานดึงความสามารถเฉพาะตัวและการทํางานเป็ นทีมมาใช้ ร่วมกันในการทํางานได้ เป็ นอย่าง
ดี การสนับสนุนหน่วยงาน Employee Relations ช่วยกระตุ้นให้ พนักงานมีจิตสํานึกรักองค์กรและสร้ างพื 7นฐานการ
เป็ นองค์ กรแห่ ง ความสุข อี ก ทัง7 โครงการพัฒ นาความเชี ยวชาญของพนัก งานได้ ดํ าเนิ น การมาอย่ างต่อเนื องใน
พนักงานทุกระดับ ด้ วยความมุ่งมันของกลุ่มทิสโก้ ทีผ่านมาโดยตลอด ส่งผลให้ พนักงานมีความยึดมันกับองค์กรใน
ระดับทีสูงมาก ทําให้ กลุม่ ทิสโก้ ได้ รับรางวัล “นายจ้ างดีเด่น ประจําปี >” โดยบริ ษัท Aon Hewitt เพือเป็ นเกียรติคณ
ุ
แห่งความสําเร็ จทางด้ านการพัฒนาทรัพยากรบุคล
สําหรับการดําเนินกิจกรรมเพือสังคมนัน7 กลุ่มทิสโก้ จดั ตังหน่
7 วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพือมอบโอกาส
แก่สังคม เน้ นยํ า7 เรื องการพัฒนาทางด้ านการศึกษาและการให้ ความรู้ ทางการเงินต่อสังคม ในปี > กลุ่มทิ สโก้
สนับสนุนด้ านการศึกษาอย่างต่อเนือง ผ่านทางการให้ ทุนการศึกษาแก่เด็กด้ อยโอกาส การพัฒนาศักยภาพครู และ
สนับสนุนการสร้ างโรงเรี ยนและมอบอุปกรณ์ ทางการศึกษา ด้ านการให้ ความรู้ ทางการเงินต่อสังคม กลุ่มทิสโก้ ได้ จัด
โครงการ “TISCO Fun-nancial Champion” เป็ นเวลา วัน สําหรับนักเรี ยนระดับชันมั
7 ธยมศึกษาจํานวน D คนจาก
ทัวประเทศ เพือให้ โอกาสทางการเรี ยนรู้ ด้านการเงินและสนับสนุนให้ เยาวชนรู้ จกั คิดหาวิธีทีจะเป็ นรากฐานไปสู่ความ
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ยังยืนทางการเงินแก่สงั คม ซึงการเรี ยนการสอนนี 7 จัดทําโดยอาสาสมัครจากพนักงานกลุ่มทิสโก้ เพือสนับสนุนการมีจิต
อาสาภายในองค์ กร นอกจากนี 7 ความรั บผิดชอบต่อสังคมได้ มีการปลูกฝั งเข้ าไปในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
ตังแต่
7 จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การดูแลรักษาสิงแวดล้ อม และการช่วยเหลือสังคม เป็ นต้ น
สําหรับปี
นับเป็ นอีกปี ทีเศรษฐกิจไทยต้ องเผชิญกับความท้ าทาย ท่ามกลางความผันผวนสูงจากปั จจัย
หลายด้ าน โดยแนวโน้ มการเติบโตอยู่ในระดับทีไม่เอื 7ออํานวย ซึงสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจต้ อง
เผชิญกับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ ทางการเมืองทีจะเกิดขึ 7น อย่างไรก็ดี ด้ วยพื 7นฐานทางเศรษฐกิจทีแข็งแกร่ ง
ของประเทศ ผนวกกับภาคการเงินการธนาคารทีมันคงจะช่วยรองรับความผันผวนระยะสันหรื
7 อสถานการณ์ การเมืองที
ยืดเยื 7อออกไปได้ ด้ วยความท้ าทายดังกล่าว กลุ่มทิสโก้ จึงมีนโยบายในการบริ หารทีจะเพิมความระมัดระวังและเน้ น
คุณภาพของสินทรัพย์มากยิงขึ 7น ตลอดจนเน้ นยํ 7าในการสร้ างรากฐานความมันคงจากภายในองค์กรสําหรับการเติบโต
ในอนาคต
ในโอกาสนี 7 คณะกรรมการขอขอบคุณลูกค้ า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นทีได้ ให้ การสนับสนุนบริ ษัทและ
ผลักดันให้ กลุม่ ทิสโก้ ฝ่าฟั นความท้ าทายมาโดยตลอด อีกทังขอขอบคุ
7
ณผู้บริ หารและพนักงานทุกคนในความตังใจและ
7
ทุ่มเททีมีให้ แก่กลุม่ ทิสโก้ เพือนําความก้ าวหน้ ามาสูก่ ลุม่ ทิสโก้ สืบต่อไป

คณะกรรมการ
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วาระที) 3

พิจารณารั บรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกํา ไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จของธนาคารทิสโก้
จํากัด (มหาชน) สําหรั บปี สิน4 สุดวันที) 31 ธันวาคม 2556

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
จากรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของธนาคารทิสโก้ จํากัด
(มหาชน) ได้ แสดงฐานะการเงินอย่างถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทีรั บรองทัวไป คณะกรรมการ
ตรวจสอบมี ความเห็ นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชี ว่างบแสดงฐานะทางการเงิ นและงบกํ าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จได้ แสดง
ผลประกอบการและฐานะการเงินของธนาคารทิสโก้ ถูกต้ องตามทีควร ทังนี
7 7 รายงานของผู้สอบบัญชี งบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ 7นสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏในเอกสารแนบ ของรายงานประจําปี
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณารั บ รองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของ
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สําหรั บปี สิ 7นสุดวันที 31 ธันวาคม 2556
คะแนนเสียงที)ต้องใช้ เพื)อผ่ านมติ
มติทีประชุมในวาระนี 7 ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

44

45

46

47

48

49

50

51

วาระที) 4

รั บทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลจากกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรั บปี 2556 และ
อนุ มัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรั บปี 2556 เป็ นเงินกองทุน

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ในปี 2556 ธนาคารมีกําไรสุทธิจํานวน 2,877,201,104 บาท เพิมขึ 7น 120,178,143 บาทจากปี 2555 ตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย การจ่ายเงินปั นผลจะต้ องจ่ายจากกําไร
ทีเป็ นเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนทีเหลือจากการจัดสรรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย เนืองจากเงินสํารองตาม
กฎหมายได้ ครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว จึงไม่จําเป็ นต้ องจัดสรรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรั บปี 2556
เพิมเติมอีก ทังนี
7 7 ธนาคารทิสโก้ มีกําไรจากผลการดําเนินงานและกําไรสะสมทียังไม่ได้ จดั สรร ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2556 ตามรายละเอียดดังนี 7
งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2556 ของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บาท
กําไรสะสมทียังไม่ได้ จดั สรร ณ ต้ นปี 2556

6,804,321,551

กําไรสุทธิของธนาคารสําหรับปี

2,877,201,104

>

ผลกําไร/ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
กําไรสะสมที)ยังไม่ ได้ จัดสรร

5,220,869
9,686,743,524

ปรับรายการทีไม่ใช่เงินสด

(11,176,780)

กําไรสะสมที)สามารถจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสําหรั บปี 2556

9,675,566,744

เงินปั นผลระหว่างกาลจ่ายจากผลการดําเนินงานของปี 2556

(655,337,026)

กําไรสะสมที)ยังไม่ ได้ จัดสรร ณ สิน4 ปี 2556

9,020,229,718

ธนาคารมีกําไรสะสมที สามารถจัด สรรเป็ นเงิ น ปั น ผลสําหรั บ ปี 2556 จํานวน 9,675,566,744 บาท โดยธนาคาร
ได้ จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2556 คิดเป็ นจํานวนเงินรวมทั 7งสิ 7น 655,337,026 บาท ดังนัน7 ธนาคารจะมีกําไรสะสมทียัง
ไม่ได้ จดั สรร ณ สิ 7นปี 2556 จํานวน 9,020,229,718 บาท
ธนาคารมีน โยบายที จ่ายเงิ น ปั นผลในอัตราที เหมาะสมตามผลการดําเนิ นงาน โดยคงไว้ ซึงอัตราส่วนเงิ นกองทุน
ต่อ สิน ทรั พ ย์ เ สี ยงที แข็ง แกร่ ง (BIS Ratio) และเพี ย งพอต่อ การขยายตัวของธุร กิ จ ในอนาคต ทัง7 นี 7 อัต ราการจ่าย
เงินปั นผลปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 22.8 ของกําไรสุทธิ จากผลการดําเนินงาน เทียบกับอัตราร้ อยละ 44.9 ในปี 2555
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดัง กล่าวสอดคล้ อ งกับ นโยบายการจ่ ายปั น ผลของธนาคารที กํ าหนดอัต ราการจ่ ายเงิ น ปั น ผล
ในอัตราทีเหมาะสมเพื อให้ อัตราส่วนเงิ นกองทุนต่อสินทรั พย์ เสียง (BIS Ratio) สูงกว่าร้ อยละ 12 ในฐานะธนาคาร
พาณิชย์ทีมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ในการนี 7 คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานปี 2556
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี 7
- การจ่า ยเงิน ปั น ผลระหว่า งกาลจากกํ า ไรจากผลการดํา เนิน งานของปี 2556 ให้ แ ก่ผ้ ู ถือ หุ้ น สามัญ และ
ผู้ถือ หุ้น บุริ ม สิท ธิ ใ นอัต ราหุ้น ละ 0.80 บาท รวมเป็ นจํ านวนเงิน ทัง7 สิ 7น 655,337,026 บาทโดยจ่ายเมื อ
วันที 17 มกราคม 2557
และเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิดงั ต่อไปนี 7
- การจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2556 ส่วนทีเหลือจากการจ่ายเงินปั นผล เป็ นเงินกองทุนตาม
เกณฑ์ การกํากับแบบรวมกลุ่ม
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือ หุ้น รั บ ทราบการจ่ายเงิน ปั น ผลระหว่างกาลจากกําไรจากผลการดําเนิน งาน
สําหรั บปี 2556 และอนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรั บปี 2556 เป็ นเงินกองทุน
คะแนนเสียงที)ต้องใช้ เพื)อผ่ านมติ
มติทีประชุมในวาระนี 7 ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที) 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ)มทุนของธนาคาร โดยการออกหุ้นสามัญเพิ)มทุน

ธนาคารทิ ส โก้ มีก ารเติบ โตอย่า งต่อ เนื องตลอดช่ว งหลายปี ที ผ่า นมา ขณะที แนวโน้ ม การเติบ โตในปี 2557 มี
ทิ ศทางชะลอตัว เนื องจากความผันผวนของสภาพแวดล้ อมในการดําเนินธุรกิจเพิ มสูงขึน7 จากความไม่แน่นอนของ
ภาวะเศรษฐกิ จและการเมือง ทัง7 นี 7 เพื อสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต และเพื อให้ แน่ใจว่ามีเงิ นกองทุนอยู่ใ น
ระดับ ที เพี ย งพอสามารถรองรั บ สภาพแวดล้ อ มที ผัน ผวนมากขึ น7 ตลอดจนรั ก ษาความแข็ง แกร่ ง ของระดับ
เงิ น กองทุน ในฐานะธนาคารพาณิ ช ย์ ที มีค ุณ สมบัติต ามเกณฑ์ ข องธนาคารแห่ง ประเทศไทย โดยธนาคารมี
แผนการที จะออกหุ้นสามัญเพิ มทุน ตามแผนการบริ ห ารเงิ น กองทุน ของกลุ่ม ทิ ส โก้ เ พื อเสริ ม สร้ างความแข็ง แกร่ ง
ของเงิ นกองทุนในทุกระดับ
ธนาคารทิ สโก้ จะออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 102,396,410 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท คิดเป็ นยอดเงินทังสิ
7 7น
1,023,964,100 บาท ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของธนาคาร โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจะจัดสรรตามอัตราส่วน 8 หุ้น
เดิม (หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ) ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิมทุน ทีราคาเสนอขายหุ้นละ 23.89 บาท ซึงราคาเสนอขาย
คํานวณจากมูลค่าตามบัญชีของส่วนของเจ้ าของ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ในกรณีทีมีห้ นุ สามัญเพิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ ว ในรอบทีสอง
ธนาคารจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนส่วนทีเหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทีแสดงความจํานงในการจองซื 7อหุ้นสามัญเพิมทุนเกิน
สิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นอนุมตั ิดงั ต่อไปนี 7
(1) อนุมตั ิการเพิมทุนของธนาคารด้ วยการออกหุ้นสามัญเพิมทุน
( ) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 102,396,410 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาทให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของธนาคาร
ตามอัตราส่วน 8 หุ้นเดิม (หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ) ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิมทุน ในกรณีทีมีเศษหุ้นของหุ้นสามัญ
เพิมทุนจากการจัดสรร ธนาคารจะปั ดเศษของหุ้นนันทิ
7 7ง โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 23.89 บาท
ในกรณี ที มี ห้ ุ น สามัญ เพิ มทุ น เหลื อ จากการจัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น เดิ ม ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ในรอบแรกแล้ ว
ในรอบที สอง ธนาคารจะจัดสรรหุ้น สามัญ เพิ มทุนส่วนที เหลือให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิ มที แสดงความจํ านงในการจอง
ซื 7อหุ้นสามัญเพิมทุนเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น
(O) ผู้ถือหุ้นซึงปรากฎรายชือในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที 12 พฤษภาคม 2557 เป็ นผู้มีสิทธิ ได้ รับการจัดสรรหุ้น
เพิมทุน (Right Offering)
(•) มอบอํานาจให้ คณะกรรมการธนาคาร หรื อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการกําหนดรายละเอียดอืนทีเกียวข้ องกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน ไม่ว่าจะเป็ นการจัดสรรรอบเดียวหรื อหลายรอบ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ ระยะเวลา
การเสนอขาย ราคาใช้ สิทธิ ระยะเวลาการชํ าระเงิ น และข้ อกํ าหนดและเงื อนไขอืนๆ ที เกี ยวข้ องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้มเดิมของธนาคาร
54

คะแนนเสียงที)ต้องใช้ เพื)อผ่ านมติ
มติทีประชุมในวาระนีต7 ้ องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู
7
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที) 6

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ) ม ทุ น จดทะเบี ย นของธนาคารเพื) อรองรั บ การจั ด สรรหุ้ นสามั ญ
เพิ)มทุน และการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของธนาคาร ข้ อ 4 เพื)อให้ สอดคล้ องกับการเพิ)มทุน
จดทะเบียน

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
เพื อรองรั บการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของธนาคาร ตามรายละเอียดในวาระ 5 ธนาคารจะเพิ ม
ทุนจดทะเบียนจาก 8,191,712,820 บาทเป็ น 9,215,676,920 บาท โดยเพิมทุนจดทะเบียนเป็ นจํานวน 1,023,964,100
บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 102,396,410 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ น ควรเสนอให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาและอนุ มัติ ก ารเพิ มทุ น จดทะเบี ย นของธนาคาร เป็ นจํ า นวน
1,023,964,100 บาท จาก 8,191,712,820 บาทเป็ น 9,215,676,920 บาท
เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของธนาคารดังกล่าวคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาและ
อนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของธนาคาร ข้ อ 4 ดังนี 7
ข้ อ 4

ทุนจดทะเบียน

:

แบ่งออกเป็ น

:

มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ

:
:
:

9,215,676,920 บาท (เก้ าพัน สองร้ อยสิ บ ห้ าล้ า น
หกแสนเจ็ ด หมื นหกพัน เก้ า
ร้ อยยีสิบบาท)
921,567,692 หุ้น (เก้ าร้ อยยี สิ บ เอ็ ด ล้ านห้ า
แสนหกหมื นเจ็ ด พันหกร้ อย
เก้ าสิบสองหุ้น)
10 บาท (สิบบาท)
104 หุ้น (หนึงร้ อยสีหุ้น)
921,567,588 หุ้น (เก้ าร้ อยยี สิ บ เอ็ ด ล้ านห้ า
แสนหกหมื นเจ็ ด พัน ห้ าร้ อย
แปดสิบแปดหุ้น)

คะแนนเสียงที)ต้องใช้ เพื)อผ่ านมติ
มติทีประชุมในวาระนี 7 ต้ องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู
7
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที) 7

พิจารณาอนุมัตจิ าํ นวนกรรมการและการแต่ งตังกรรมการ

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ข้ อ บัง คับ ของบริ ษัท กํ าหนดให้ ผ้ ูถื อ หุ้น โดยมติ ข องที ประชุม ผู้ถื อหุ้น กํ าหนดจํ านวนผู้ทีจะดํ ารงตํ าแหน่ ง กรรมการ
ของบริ ษัทเป็ นครั ง7 คราวโดยให้ มีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทัง7 นี 7 ไม่น้ อ ยกว่ากึงหนึงของจํา นวนกรรมการทัง7 หมด
ต้ องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการทีมีสญ
ั ชาติไทยตามทีกฎหมายกําหนด
นอกจากนี 7 ข้ อ บัง คับ บริ ษั ท กํ า หนดให้ ใ นการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น สามัญ ประจํ า ปี ทุ ก ครั ง7 ให้ เ ลื อ กตัง7 คณะกรรมการ
ทังชุ
7 ดพร้ อมกันในคราวเดียว โดยให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
7
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี 7
(G)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง) มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที)ตนถือคูณด้ วยจํานวนกรรมการที)จะเลือกตัง

(:)

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที)มีอยู่ทงหมดตาม
ั
(G) เลือกตังบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณีที)เลือกตังบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดก็ได้

(>)

บุคคลซึ)งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ที)จะพึงมี ในกรณี ที)บุคคลซึ)งได้ รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํ านวนกรรมการ
ที)จะพึงมี ให้ เลือกโดยวิธีจบั สลากเพื)อให้ ได้ จํานวนกรรมการที)จะพึงมี

เพือให้ สอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี กฎหมาย และกฎข้ อบังคับทีเกียวข้ อง โดยคํานึงถึงความต้ องการ
และประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่จะพิจารณาคัดเลือก
และกลันกรองบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในด้ านต่างๆ มีความ
เข้ าใจเพียงพอด้ านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย และอืนๆ เสนอต่อคณะกรรมการเพือนําเสนอต่อผู้ถือหุ้น
เพือพิจารณาแต่งตังกรรมการ
7
นอกจากนี 7บุคคลทีได้ รับคัดเลือกให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิการ
กํากับดูแลกิจการของทิสโก้ ซึงเข้ มงวดกว่าประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุ ปได้ ดงั นี 7
1.

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
7
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
7 7 ให้ นบั รวมถึงหุ้นทีถืออยู่โดยผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
7 ด้ วย

2.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมในบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.

ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที เป็ น บิ ดา
มารดา คูส่ มรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคู
7 ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ
บุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
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4.

ไม่มีห รื อ เคยมี ความสัม พัน ธ์ ท างธุ รกิ จตามลัก ษณะที กํ าหนดโดยคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน กับ บริ ษัท
บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุค คลที อาจมี ค วามขัด แย้ ง ในลัก ษณะที อาจเป็ นการขัด ขวาง
การใช้ วิ จ ารญาณอย่ า งอิ ส ระของตน รวมทั ง7 ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ งไม่ ใ ช่
กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หารของผู้ทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ
นิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงาน
สอบบัญชี ซึงมีผ้ ูสอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที ปรึ กษากฎหมายหรื อที ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึงได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ
นิ ติ บุ ค คลที อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ทั ง7 นี 7 ในกรณี ที ผู้ ให้ บริ ก ารทางวิ ช าชี พ เป็ นนิ ติ บุ ค คล ให้ รวมถึ ง การเป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน7
ด้ วยเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7.

ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึ
7 น7 เพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น
ซึงเป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท

8.

ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้ น ส่ วนที มี นัย ในห้ างหุ้น ส่ว น หรื อ เป็ นกรรมการที มี ส่ วนร่ วมบริ ห ารงาน ลูก จ้ า ง พนัก งาน ที ปรึ ก ษา
ที รั บ เงิ น เดื อ นประจํ า หรื อ ถื อ หุ้ น เกิ น ร้ อยละหนึ งของจํ า นวนหุ้ น ที มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทัง7 หมดของบริ ษั ท อื น
ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย และ

9.

ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัท

ภายหลัง จากการพิ จารณาคุณสมบัติที เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ ใ นการสรรหากรรมการบริ ษัท ของบุคคลที ได้ รั บ
การคัดเลือกตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอ
ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น พิ จ ารณากํา หนดจํานวนกรรมการ 9 คน และอนุมัติก ารแต่ง ตัง7 บุค คลดัง ต่อ ไปนี เ7 ป็ นกรรมการบริ ษั ท
ทัง7 นีข7 ึน7 อยู่กับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดประวัติผ้ ูทีได้ รับการเสนอเป็ นกรรมการบริ ษัท
ปรากฏตามทีแนบมาพร้ อมนี 7
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1.
2.
O.
4.
5.
>.
7.
8.
W.

ชื)อ
นายปลิว มังกรกนก
นางอรนุช อภิศกั ดิrศิริกลุ
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

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็น ควรเสนอให้ ผ้ ูถือ หุ้นพิ จารณาอนุมัติจํ านวนกรรมการของบริ ษัทที W คน และแต่ง ตัง7 กรรมการ
ตามทีเสนอ ทังนี
7 7ขึ 7นอยู่กบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
คะแนนเสียงที)ต้องใช้ เพื)อผ่ านมติ
มติ ทีประชุม ในวาระนี 7 สําหรั บการพิ จ ารณาอนุมัติจํ านวนกรรมการของบริ ษัท ต้ อ งการคะแนนเสีย งข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สําหรับการพิจารณาแต่งตังกรรมการ
7
ใช้ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม
(Cumulative Voting) ตามข้ อบังคับของบริ ษัท
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ประวัตบิ ุคคลที)ได้ รับการเสนอชื)อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
1. ชื)อ

:

นายปลิว มังกรกนก

ตําแหน่ งที)เสนอเพื)อรับการแต่ งตัง4

:

กรรมการอิสระ

อายุ

:
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สัญชาติ

:

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

:

Master of Business Administration (Finance)
University of California at Los Angeles, USA
Master of Science (Industrial Engineering)
Stanford University, USA
วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (อุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

หลักสูตร Directors Certification
หลักสูตร Role of Chairman
หลักสูตร Audit Committee
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

การถือหุ้น

:

(ณ วันที 31 มกราคม 2557)

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
2,221,010 หุ้น หรื อ 0.28% ของหุ้นทีชําระแล้ วทังหมด
7

:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

จํานวนครัง4 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

จํานวนปี ที)ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

:

8 ครัง7 จากทังหมด
7
8 ครัง7

7 ครัง7 จากทังหมด
7
7 ครัง7

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

6 ปี

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 แรก: 2 กันยายน 2551)
:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 แรก: 1 กรกฎาคม 2548)
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9 ปี

การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2555-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
รองประธานกรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
มูลนิธิทสิ โก้ เพือการกุศล

อื)นๆ
บริ ษัทอื 'นทีอ' าจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีบริ ษทั จดทะเบียนอื 'น
-ไม่มีบริ ษทั อื 'น (3 แห่ง)
2555-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิง จํากัด (มหาชน)

2556-ปั จจุบนั

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2554-ปั จจุบนั
2550-ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั

กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอํานวยการ

สํานักบริ หารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มูลนิธิหมอเสม พริ ง7 พวงแก้ ว
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

2554-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั

บริ ษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิง จํากัด
บริ ษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด

หน่วยงานอื 'น (7 แห่ง)

ประสบการณ์ การทํางาน
กลุ่มทิสโก้
2552-2553

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารกลุ่มทิสโก้
กรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

2545-2548

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

2533-2554

กรรมการ

มูลนิธิทสิ โก้ เพือการกุศล

2551-2553
2548-2551
2548-2549
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ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ การทํางาน (ต่ อ)
อื)นๆ (ในช่ วงระยะเวลา M ปี )
2516-2555

กรรมการ

บริ ษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ จํากัด

2553-2554

กรรมการ

บริ ษัท โซลิโด จํากัด

2549-2553

กรรมการ

บริ ษัท อมตะ สปริ ง ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

2537-2553

กรรมการ

บริ ษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์ เนชันแนล
(ไทยแลนด์) จํากัด

2537-2553

กรรมการ

บริ ษัท พีดีทีแอล เทรดดิ 7ง จํากัด

2551-2553

กรรมการ

สมาคมธนาคารไทย

คุณสมบัตเิ พิ)มเติมสําหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

ใช่

1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี 7กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ทีอาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง ปี ทีผ่านมา
.B เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีปรึ กษาทีได้ รับ
เงินเดือนประจํา
. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทีปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญซึงอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าทีได้ อย่างอิสระ
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ไม่ ใช่

ประวัตบิ ุคคลที)ได้ รับการเสนอชื)อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
2. ชื)อ

:

นางอรนุช อภิศักดิ^ศริ ิกุล

ตําแหน่ งที)เสนอเพื)อรับการแต่ งตัง4

:

กรรมการ

อายุ

:
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สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา

:
:

ไทย
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

หลักสูตร Directors Certification
หลักสูตรต่อต้ านการทุจริ ตสําหรับผู้บริ หารระดับสูง
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

การถือหุ้น

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

(ณ วันที 31 มกราคม 2557)

ไม่มี
:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

จํานวนครัง4 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556

:

:

จํานวนปี ที)ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

8 ครัง7 จากทังหมด
7
8 ครัง7

คณะกรรมการบริ หาร

12 ครัง7 จากทังหมด
7
12 ครัง7

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคาร

7 ครัง7 จากทังหมด
7
7 ครัง7

คณะกรรมการบริ หาร

12 ครัง7 จากทังหมด
7
12 ครัง7

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

6 ปี

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 แรก: 2 กันยายน 2551)
:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 แรก: 26 เมษายน 2548)
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9 ปี

การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบนั

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

2551-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารกลุ่มทิสโก้
กรรมการ

2553-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

2548-ปั จจุบนั

กรรมการ

2557-ปั จจุบนั

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

2554-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ศูนย์การเรี ยนรู้ ทสิ โก้ จํากัด

2557-ปั จจุบนั

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

มูลนิธิทสิ โก้ เพือการกุศล

อื)นๆ
บริ ษัทอื 'นทีอ' าจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีบริ ษทั จดทะเบียนอื 'น
-ไม่มีบริ ษทั อื 'น
-ไม่มีหน่วยงานอื 'น
-ไม่มีประสบการณ์ การทํางาน
กลุ่มทิสโก้
2552-2553
2551-2552
2548-2551
2553-2554
2552-2554
2553-2554
2552-2554

กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การใหญ่

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

กรรมการบริ หาร
รองกรรมการอํานวยการ
กลุ่มงานบริ หารส่วนกลาง
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
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บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

ประสบการณ์ การทํางาน (ต่ อ)
2553-2554
2552-2554
2543-2550

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชันเทคโนโลยี จํากัด

2543-2550

กรรมการ

TISCO Securities Hong Kong Ltd.

2548
2545-2548

กรรมการ
หัวหน้ าสายการเงิน การวางแผนและ
บริ หารความเสียง

บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

TISCO Global Securities Ltd.

อื)นๆ (ในช่ วงระยะเวลา M ปี )
2555-2556

อนุกรรมการบริ หารความเสียง

2553-2554

ทีปรึกษาคณะอนุกรรมการบริ หารความเสียง

2549-2553

ทีปรึกษาด้ านบริ หารความเสียงและ
กรรมการบริ หารความเสียง

บรรษัทประกันสินเชืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

2544-2551

อนุกรรมการบริ หารความเสียง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ

ประวัตบิ ุคคลที)ได้ รับการเสนอชื)อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
3. ชื)อ

: รศ. ดร. อังครั ตน์ เพรียบจริยวัฒน์

ตําแหน่ งที)เสนอเพื)อรับการแต่ งตัง4

: กรรมการอิสระ

อายุ
สัญชาติ

: 59
: ไทย
: Doctor of Philosophy (Accounting)
New York University, USA
บัญชีมหาบัณฑิต
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประกาศนียบัตร International Financial Reporting Standard (IFRS)
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

วุฒกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การถือหุ้น
(ณ วันที 31 มกราคม 2557)

: หลักสูตร Directors Certification
หลักสูตร Directors Accreditation
หลักสูตร Audit Committee
หลักสูตร Role of Chairman
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
หลักสูตรต่อต้ านการทุจริ ตสําหรับผู้บริ หารระดับสูง
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ไม่มี
: ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

จํานวนครัง4 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

8 ครัง7 จากทังหมด
7
8 ครัง7
13 ครัง7 จากทังหมด
7
13 ครัง7 /1

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
6 ครัง7 จากทังหมด
7
7 ครัง7 /2
คณะกรรมการบริ ษัท
9 ครัง7 จากทังหมด
7
13 ครัง7 /3
คณะกรรมการตรวจสอบ
/1
เข้ าร่ วมประชุมในฐานะทีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
/2
ได้ รับแต่งตังเป็
7 นกรรมการบริ ษัท เมือวันที 25 เมษายน 2556
/3
ได้ รับแต่งตังเป็
7 นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมือวันที 26 เมษายน 2556
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จํานวนปี ที)ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

6 ปี

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
:

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 แรก: 2 กันยายน 2551)
9 ปี

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 แรก: 26 เมษายน 2548)

การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
เม.ย.2556-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั
เม.ย.2556-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

อื)นๆ
บริ ษทั อื 'นทีอ' าจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีบริ ษทั จดทะเบี ยนอื 'น (8 แห่ง)
2551-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั อื 'น
-ไม่มีหน่วยงานอื 'น (9 แห่ง)
2555-ปั จจุบนั

คณะอนุกรรมการการเงินงบประมาณและ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท ออฟฟิ ศเมท จํากัด (มหาชน)

การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การลงทุน
2555-ปั จจุบนั

ทีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ

2555-ปั จจุบนั

คณะกรรมการตรวจสอบ

2552-ปั จจุบนั

คณะทํางานเพือติดตามการปฏิบตั ิด้านบัญชีและ
บรรษัทภิบาล

องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

2549-ปั จจุบนั
2545-ปั จจุบนั

กองทุนเปิ ดดัชนีพนั ธบัตรไทยเอบีเอฟ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2540-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแล
คณะกรรมการมาตรฐาน
และนโยบายบัญชีภาครัฐ
รองศาสตราจารย์

2535-ปั จจุบนั

ทีปรึกษาฝ่ ายกํากับบริ ษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คณะบริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

ประสบการณ์ การทํางาน
กลุ่มทิสโก้
2554-เม.ย.2556
ทีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
2551-2554
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2550-2554
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2548-2554
กรรมการอิสระ
2548-2550
กรรมการตรวจสอบ
อื)นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

2554-2555

ทีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

2547-2555

กรรมการอิสระ (ผู้เชียวชาญด้ านบัญชี)

สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน

2545-2555
2547-2552

ทีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการทีปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ
งบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีต้นทุน

บริ ษัท ทศท.คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

2545-2552

ทีปรึกษาด้ านการบัญชี

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

คุณสมบัตเิ พิ)มเติมสําหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

ใช่

1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี 7กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ทีอาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง ปี ทีผ่านมา
.B เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีปรึ กษาทีได้ รับ
เงินเดือนประจํา
. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทีปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญซึงอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าทีได้ อย่างอิสระ
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ไม่ ใช่

ประวัตบิ ุคคลที)ได้ รับการเสนอชื)อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
4. ชื)อ

: นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

ตําแหน่ งที)เสนอเพื)อรับการแต่ งตัง4

: กรรมการอิสระ

อายุ

: 59

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

: พาณิชยศาสตร์ มหาบัณฑิต (บริ หารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต (บัญชีทฤษฎี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (หลักสูตร วตท. รุ่ นที B)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริ หาร (The Executive Program)
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตรด้ านการสอบบัญชีชนสู
ั7 ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร Directors Certification
หลักสูตร Financial Institutions Governance
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

การถือหุ้น

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

(ณ วันที 31 มกราคม 2557)

ไม่มี
: ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

จํานวนครัง4 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

8 ครัง7 จากทังหมด
7
8 ครัง7

คณะกรรมการตรวจสอบ

13 ครัง7 จากทังหมด
7
13 ครัง7

2 ครัง7 จากทังหมด
7
2 ครัง7
คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคาร

7 ครัง7 จากทังหมด
7
7 ครัง7

คณะกรรมการตรวจสอบ

13 ครัง7 จากทังหมด13
7
ครัง7
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จํานวนปี ที)ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

4 ปี

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 แรก: 11 มิถนุ ายน 2553)
:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

3 ปี

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 แรก: 22 เมษายน 2554)
การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
ส.ค.2556-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

อื)นๆ
บริ ษทั อื 'นทีอ' าจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีบริ ษทั จดทะเบียนอื 'น
-ไม่มีบริ ษทั อื 'น (3 แห่ง)
2556-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บริ ษัท บางกอกกล๊ าส จํากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2553-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท บ้ านร่ วมทางฝั น จํากัด

2545-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท กระบี เภตรา จํากัด

หน่วยงานอื 'น (10 หน่วยงาน)
2556-ปั จจุบนั

กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน

กระทรวงการคลัง

2556-ปั จจุบนั

คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556-ปั จจุบนั

อนุกรรมการศูนย์พฒ
ั นาการกํากับดูแล
กิจการทีดี

2556-ปั จจุบนั

กรรมการ

2554-ปั จจุบนั

คณะกรรมการพิจารณากรรมการแห่งปี

2554-ปั จจุบนั

กรรมการจรรยาบรรณ

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์

2554-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดสินค้ าเกษตร
ล่วงหน้ าแห่งประเทศไทย

2553-ปั จจุบนั

ทีปรึกษา

สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย

2553-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจํากระทรวงกลาโหม

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
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การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน (ต่ อ)
2553-ปั จจุบนั

ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทาง
ปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ
กลาง

2553-ปั จจุบนั

คณะกรรมการวินยั กรรมการและผู้บริ หาร
ของบริ ษัททีออกหลักทรัพย์
ทีปรึกษากิตติมศักดิr

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

2550-ปั จจุบนั

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ การทํางาน
กลุ่มทิสโก้
-ไม่มีอื)นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2551-2555
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
ประกอบธุรกิจคนต่างด้ าว
2552-2553
ประธานกรรมการ
2549-2553
ประธานกรรมการบริ หาร
2549-2553
ประธานอนุกรรมการพิจารณาการรับสมาชิก
รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริ หาร
2552-2553
ประธานกรรมการ
2549-2552
รองประธานกรรมการ
2552-2553
ประธานกรรมการ
2551-2553

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท แฟมมิลี โนฮาว จํากัด
บริ ษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด

2549-2553
2549-2553
2549-2553

กรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจําปี 2551-2553
กรรมการและผู้จดั การ และอนุกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
บริ ษัท สยามดีอาร์ จํากัด

2549-2553

ประธานกรรมการ

2549-2553

ประธานกรรมการ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
เพือผู้ลงทุนต่างด้ าว จํากัด
บริ ษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด

2549-2553
2545-2553

กรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจและ
ประชาสัมพันธ์ การดําเนินการเกียวกับ
Corporate Governance ในประเทศไทย
กรรมการอํานวยการ
กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณากรรมการแห่งปี
สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติและ
กรรมาธิการการคลัง การธนาคารและ
สถาบันการเงิน

2548-2553
2549-2551
2552-2553
2548-2551

71

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
สํานักนายกรัฐมนตรี

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

คุณสมบัตเิ พิ)มเติมสําหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

ใช่

1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี 7กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ทีอาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง ปี ทีผ่านมา
.B เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีปรึ กษาทีได้ รับ
เงินเดือนประจํา
. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทีปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญซึงอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าทีได้ อย่างอิสระ
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ไม่ ใช่

ประวัตบิ ุคคลที)ได้ รับการเสนอชื)อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
5. ชื)อ

:

ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์ มฆพัฒน์

ตําแหน่ งที)เสนอเพื)อรับการแต่ งตัง4
อายุ

:
:

กรรมการอิสระ
58

สัญชาติ

:

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

:

Doctor of Philosophy (Economics)
University of Wisconsin-Madison, USA
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริ มาณวิเคราะห์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

หลักสูตร Directors Certification
หลักสูตร Financial Institutions Governance
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

การถือหุ้น
(ณ วันที 31 มกราคม 2557)

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

จํานวนครัง4 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

5 ครัง7 จากทังหมด
7
6 ครัง7

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 2 ครัง7 จากทังหมด
7
2 ครัง7
:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

จํานวนปี ที)ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

1 ปี

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 แรก: 25 เมษายน 2556)
:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 แรก: 25 เมษายน 2556)
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1 ปี

การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2556-ปั จจุบนั

กรรมการกํากับดูแลกิจการ

2556-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

อื)นๆ
บริ ษทั อื 'นทีอ' าจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีบริ ษทั จดทะเบียนอื 'น (1 แห่ง)
2555-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

2556- ปั จจุบนั
2555- ปั จจุบนั

คณะกรรมการนโยบายศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา
ประธานคณะอนุกรรมการกําหนดโครงสร้ างอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

2555- ปั จจุบนั
2552- ปั จจุบนั
2554- ปั จจุบนั

คณะอนุกรรมการศูนย์นิตเิ ศรษฐศาสตร์
คณะอนุกรรมการวิจยั
ประธานคณะอนุกรรมการด้ านการกํากับตรวจสอบ
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน(ป.ป.ง.)
ที ปรึ กษาคณะอนุ กรรมาธิ การนโยบายการเงิ น
การคลังและงบประมาณ
ศาสตราจารย์ ได้ รับเงินขันสู
7 ง (ท.BB)
สาขาเศรษฐศาสตร์
ศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์

สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป้ อ ง กั นแ ล ะ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บริ ษทั อื 'น
-ไม่มีหน่วยงานอื 'น (< แห่ง)

2553- ปั จจุบนั
2554- ปั จจุบนั
2554- ปั จจุบนั
2549- ปั จจุบนั
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สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละกิ จ การโทรคมนาคม
แห่งชาติ

วุฒสิ ภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ การทํางาน
กลุ่มทิสโก้
-ไม่มีอื)นๆ (ในช่ วงระยะเวลา M ปี )
2552- 2556
2551-2555
2545-2551
2553-2555
2551-2555
2550-2551
2553-2554

2553-2554
2552-2554
2551-2553

กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิใ นคณะกรรมการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะกรรมการบริ หารความเสียง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณา
การทุม่ ตลาดและการอุดหนุน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้ า
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ ไขรัฐธรรมนูญ
ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสมานฉั น ท์ เ พื อ
การปฏิรูปการเมืองและการศึกษาการแก้ ไขรัฐธรรมนูญ
คณะทีปรึ กษาด้ านเศรษฐกิจมหภาค แต่งตังโดยรอง
7
นายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี)
คณะกรรมการติดตามเร่ งรัดและประเมินผลโครงการ
ตามแผนฟื น7 ฟูเศรษฐกิจระยะที 2
ที ปรึ กษาประธานคณะอนุกรรมาธิ การติ ดตามและ
ประเมินผลภาวะเศรษฐกิจมหภาค

กระทรวงศึกษาธิการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

องค์การเภสัชกรรม
กระทรวงพาณิชย์

สํานักนายกรัฐมนตรี

สภาผู้แทนราษฎร

คุณสมบัตเิ พิ)มเติมสําหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

ใช่

1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี 7กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ทีอาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง ปี ทีผ่านมา
.B เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีปรึ กษาทีได้ รับ
เงินเดือนประจํา
. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทีปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญซึงอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าทีได้ อย่างอิสระ
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ไม่ ใช่

ประวัตบิ ุคคลที)ได้ รับการเสนอชื)อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
6. ชื)อ

:

นายสถิตย์ อ๋ องมณี

ตําแหน่ งที)เสนอเพื)อรับการแต่ งตัง4

:

กรรมการ

อายุ

:

67

สัญชาติ

:

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

การถือหุ้น
(ณ วันที 31 มกราคม 2557)

:

M.B.A. (Finance)
Fairleigh Dickinson University, USA
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่มี
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
100,035 หุ้น หรื อ 0.00% ของหุ้นทีชําระแล้ วทังหมด
7

:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

จํานวนครัง4 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
-ไม่มี-

:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
-ไม่มี-

จํานวนปี ที)ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

:
:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
-ไม่มีอื)นๆ
บริ ษทั อื 'นทีอ' าจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีบริ ษทั จดทะเบียนอื 'น
-ไม่มีบริ ษทั อื 'น
-ไม่มีหน่วยงานอื 'น
-ไม่มี-
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-

ประสบการณ์ การทํางาน
กลุ่มทิสโก้
2555
2552-2553
2548-2551

NCC Ambassador
ทีปรึกษา
ทีปรึกษา

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

2554-2557

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ทีปรึกษา
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
รองกรรมการอํานวยการ
- สายธุรกิจหลักทรัพย์
ผู้ช่วยกรรมการอํานวยการ
- สายวาณิชธนกิจและวิจยั

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

2554-2557

2544-2548
2541-2544
2541-2546
2539-2541
2517-2539

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

อื)นๆ (ในช่ วงระยะเวลา M ปี )
-ไม่มี-
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ประวัตบิ ุคคลที)ได้ รับการเสนอชื)อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
7. ชื)อ
ตําแหน่ งที)เสนอเพื)อรับการแต่ งตัง4
อายุ
สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุ้น
(ณ วันที 31 มกราคม 2557)

: นายยาสุโร่ โยชิโคชิ
Mr. Yasuro Yoshikoshi
: กรรมการ
: 51
: ญีปุ่ น
: Bachelor of Law
Nihon University, Japan
: ไม่มี
: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ไม่มี
: ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

จํานวนครัง4 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
-ไม่มี* ได้ รับการแต่งตังเข้
7 าดํารงตําแหน่งกรรมการโดยมติทีประชุมคณะกรรมการเมือ
วันที ธันวาคม > และได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
เมือวันที B มกราคม
: ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
-ไม่มี* ได้ รับการแต่งตังเข้
7 าดํารงตําแหน่งกรรมการโดยมติทีประชุมคณะกรรมการเมือ
วันที ธันวาคม > และได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
เมือวันที B มกราคม
จํานวนปี ที)ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ปี

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 ล่าสุด: B มกราคม 2557)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 แรก: B มกราคม 2557)
: ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 ล่าสุด: B มกราคม 2557)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 แรก: B มกราคม 2557)
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ปี

การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2557-ปั จจุบนั

กรรมการ
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร

2557-ปั จจุบนั
อื)นๆ

บริ ษทั อื 'นทีอ' าจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีบริ ษทั จดทะเบียนอื 'น
-ไม่มีบริ ษทั อื 'น (1 แห่ง)
ธ.ค. 2556-ปั จจุบนั

Managing Director

MHCB Consulting (Thailand) Co., Ltd.

หน่วยงานอื 'น
-ไม่มีประสบการณ์ การทํางาน
กลุ่มทิสโก้
- ไม่มีอื)นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2551-ธ.ค.2556

Senior Vice President- International
Corporate Advisory Division

Mizuho Bank, Ltd., Head Office

2549-2551

General Manager Financial Institution
Division

Interllectual Property Bank
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ประวัตบิ ุคคลที)ได้ รับการเสนอชื)อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ

8. ชื)อ

: นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)
Mr. Chi-Hao Sun (Mr. Howard Sun)

ตําแหน่ งที)เสนอเพื)อรับการแต่ งตัง4

: กรรมการ
: 36

อายุ

: ไต้ หวัน
: Master of Science (Finance)

สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา

Bentley University, USA
Master of Business Administration
Boston University, USA
Bachelor of Arts (Economics)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Taipei University, Taiwan
: ไม่มี

การถือหุ้น

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

(ณ วันที 31 มกราคม 2557)

ไม่มี
: ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ไม่มี
จํานวนครัง4 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
7 ครัง7 จากทังหมด
7
8 ครัง7
คณะกรรมการบริ หาร

BB ครัง7 จากทังหมด
7
B ครัง7 *

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ หาร

BB ครัง7 จากทังหมด
7
B ครัง7 *

*ไม่ได้ เข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการบริ หารด้ วยตนเอง B ครัง7 แต่เข้ าร่วม
การประชุมผ่านทางโทรศํพท์

จํานวนปี ที)ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

2 ปี

: (วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 แรก: 28 มิถนุ ายน 2554)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

-

การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2555-ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร

2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

2555-ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
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การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน (ต่ อ)
อื)นๆ
บริ ษทั อื 'นทีอ' าจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีบริ ษทั จดทะเบียนอื 'น
-ไม่มีบริ ษทั อื 'น (1 แห่ง)
2556-ปั จจุบนั

Vice President

CDIB & Partners Investment Holding
Corporation

หน่วยงานอื 'น
-ไม่มี+

ประสบการณ์ การทํางาน
กลุ่มทิสโก้
-ไม่มีอื)นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2555-2556

Assistant Vice President

2553-2555

Senior Manager

2549-2553

Senior Consultant

CDIB & Partners Investment Holding
Corporation
KPMG Corporate Finance (Taiwan)
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ประวัตบิ ุคคลที)ได้ รับการเสนอชื)อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
9. ชื)อ

: นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

ตําแหน่ งที)เสนอเพื)อรับการแต่ งตัง4

: กรรมการ

อายุ

: 52

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

: Master of Science (Finance)
University of Wisconsin-Madison, USA
Master of Business Administration (Finance)
Western Illinois University, USA
วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: หลักสูตร Directors Certification
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุ้น
(ณ วันที 31 มกราคม 2557)

3,333,333 หุ้น หรื อ .41% ของหุ้นทีชําระแล้ วทังหมด
7
: ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

จํานวนครัง4 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2MM:

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

D ครัง7 จากทังหมด
7
D ครัง7

คณะกรรมการบริ หาร

B ครัง7 จากทังหมด
7
B ครัง7

: ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ หาร
จํานวนปี ที)ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

ครัง7 จากทังหมด
7

ครัง7

B ครัง7 จากทังหมด
7
B ครัง7

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
: (วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 ล่าสุด: เมษายน >)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 แรก: กันยายน

B)

: ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

> ปี

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 ล่าสุด: เมษายน

>)

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
7 ง7 แรก: B ธันวาคม

B)
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> ปี

การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
O-ปั จจุบนั
-ปั จจุบนั
B-ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การใหญ่*
กรรมการบริ หาร
กรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

-ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การใหญ่*
กรรมการ
กรรมการบริ หาร

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

-ปั จจุบนั

กรรมการ

มูลนิธิทสิ โก้ เพือการกุศล

อื)นๆ
บริ ษทั อื 'นทีอ' าจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีบริ ษทั จดทะเบียนอื 'น
-ไม่มีบริ ษทั อื 'น (3 แห่ง)
>-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท โดลไทยแลนด์ จํากัด

O-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท พีดีทีแอล เทรดดิ 7ง จํากัด

O-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์ เนชันแนล (ไทยแลนด์)
จํากัด

กรรมการ

สมาคมธนาคารไทย

หน่วยงานอื 'น (1 แห่ง)
O-ปั จจุบนั

* ผู้บริ หารสังกัดบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) บริ ษัทใหญ่ของกลุม่ ทิสโก้ ทีได้ รับมอบหมาย (Secondment) ให้ มาบริ หารจัดการ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ การทํางาน
กลุ่มทิสโก้
-

•

กรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชันเทคโนโลยี จํากัด

•D•D-

•
B

กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

• - •D

หัวหน้ าสายพาณิชย์ธนกิจ บริ หารเงิน และ
ระดมเงินออม

บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

•O- ••
•B- ••

กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
สายการลงทุนในหลักทรัพย์

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

อื)นๆ (ในช่ วงระยะเวลา M ปี )
-ไม่มี-
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พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการและรั บทราบค่ าตอบแทนกรรมการในปั จจุบัน

วั ตถุ ประสงค์ และเหตุ ผล
ที ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารทิ สโก้ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2556 เมื อวัน ที 25 เมษายน 2556 มีม ติอ นุมัติ
ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการทีไม่ได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และ/หรื อ
ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุ่มทิ สโก้ ในรู ปของเงิ นรางวัล เบี ย7 ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส
ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง คณะกรรมการตามทีได้ รับ
มอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกํ าหนดจํ านวนเงิ นที แน่นอน และจํ านวนเงิ นที จะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทัง7 นี 7 ไม่รวมถึง
สิทธิ ทีกรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ อืนเพิ มเติม กรณี ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีเพิมเติม
ข้ อบังคับของธนาคารกําหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึงหรื อหลายคนปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึงแทนคณะกรรมการก็ได้ สําหรั บค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้ รับมอบหมายนัน7 ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนด
ขอบเขตหน้ าทีของกรรมการทีได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานในคณะกรรมการชุดอืนปรากฏตามรายละเอียดในส่วนที 1
หัวข้ อที 8 การจัดการ และหัวข้ อที 9 การกํากับดูแลกิ จการ ของรายงานประจําปี
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่จะเป็ น
ผู้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนทีเหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยอัตราและองค์ประกอบของค่าตอบแทน
กรรมการจะต้ องสามารถจูงใจกรรมการทีมีความสามารถและมีความสําคัญต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการ
โดยหลีกเลียงการจ่ายค่าตอบแทนทีมากเกินความจําเป็ น ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการทีมิได้ เป็ นผู้บริ หารควรพิจารณา
ตามหลักปฏิบัติโดยทัวไปในอุตสาหกรรมนัน7 ๆ ซึงพิจารณาจากประสบการณ์ ทํางาน ความตั 7งใจและทุ่มเท รวมทัง7
คุณประโยชน์ ต่างๆ ที กรรมการแต่ละคนสามารถทําให้ กับบริ ษัทได้ ในกรณี ทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้
กรรมการรายใดทํ าหน้ าที เพิมเติม (เช่น การเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็ นต้ น) กรรมการรายนัน7 จะได้ รับ
ค่าตอบแทนเพิ มเติ ม ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้พิ จารณาค่าตอบแทนกรรมการที ได้ รั บ
มอบหมายหน้ าทีเพิมเติมดังกล่าว
อนึง สําหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการของบริ ษัท
ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ ว ในปี 2556 กลุ่มทิสโก้ มีการจ่ายค่าตอบแทน
ให้ แก่กรรมการทีมิได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และ/หรื อ ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรู ปแบบและอัตราเดียวกับทีจ่ายให้ กรรมการบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง คณะกรรมการของบริ ษัทย่อยแต่ละบริ ษัทตามทีได้ รับ
มอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินทีแน่นอน และจํานวนเงินทีจะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
7 7 ไม่รวมถึงสิทธิ
ทีกรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อืนเพิมเติม กรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิ
หน้ าทีเพิมเติม
ในการนี 7 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจํ าปี
เพือให้ มนใจว่
ั าอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ จากการ
พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนในปั จจุบัน พบว่าอัตราดังกล่าวสอดคล้ องกับแนวปฏิ บัติทัวไปในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
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คณะกรรมการโดยข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่าตอบแทนจึง เห็ น ควรเสนอให้ ผ้ ูถื อ หุ้น
พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนสําหรั บกรรมการทีมิได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิ สโก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จํ ากัด
(มหาชน) และ/หรื อ ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้ ในรู ปของเงินรางวัล เบี 7ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน
และโบนัส ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง คณะกรรมการ
ตามทีได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น จะกํ าหนดจํานวนเงินทีแน่นอน และจํานวนเงินทีจะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทัง7 นี 7
ไม่รวมถึงสิทธิ ทีกรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ อืนเพิมเติมกรณี ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีเพิมเติม นอกจากนี 7 คณะกรรมการยังเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นรั บทราบค่าตอบแทนกรรมการ
ซึงได้ จ่ายในปี 2556 แก่กรรมการหนึงท่านที มิได้ เป็ นผู้บริ หารในรู ปของค่าตอบแทนรายเดือน ตัง7 แต่เดือนมกราคม –
เมษายน 2556 เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ
7 7น 160,000 บาท (เดือนละ 40,000 บาท)
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมให้ แก่กรรมการทีมิได้ ดํารง
ตําแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิ ส โก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จํ ากัด (มหาชน) และ/หรื อ ดํ ารงตําแหน่งผู้บ ริ หารของบริ ษัท
ในกลุ่มทิสโก้ ในรู ปของเงินรางวัล เบีย7 ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี
โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง คณะกรรมการตามทีได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น จะกําหนด
จํานวนเงินทีแน่นอน และจํานวนเงินทีจะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
7 7 ไม่รวมถึงสิทธิทีกรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อ
ผลประโยชน์ อืนเพิมเติมกรณี ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบัติหน้ าทีเพิ มเติม และคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั
คะแนนเสียงที)ต้องใช้ เพื)อผ่ านมติ
มติทีประชุมในวาระนี 7 ต้ องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
7
้ ถือหุ้นซึงมาประชุม
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พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง4 ผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่ าตอบแทนสําหรั บปี 2557

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ข้ อบังคับของธนาคารกําหนดให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
7 ้ สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทน
ของผู้ส อบบัญ ชี ข องธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาคัด เลื อ กผู้ส อบบัญ ชี ธ นาคารสํ าหรั บ ปี 2556
ตามแนวปฏิบัติเ รื องการคัดเลือ กผู้สอบบัญชี และนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื อเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้น พิจารณาแต่งตัง7
ผู้สอบบัญชี ภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
7 ้ สอบบัญชีของบริ ษัท
สํ านักงาน อี วาย จํ ากัด (เดิ มชื อบริ ษัท สํ านักงาน เอิ นส์ ท แอนด์ ยัง จํ ากัด) เป็ นผู้สอบบัญชี ของธนาคารโดยได้ รั บ
ค่าตอบแทนเป็ นจํานวนไม่เกิน O, , บาท
รายละเอียดค่าตอบแทนสําหรับปี

เสนอโดยบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นดังนี 7

ค่ าตอบแทนสําหรั บผู้สอบบัญชี

ค่ าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี (บาท)
2557
2556
O,•D ,
O,O> ,
•,
•,

ค่าสอบบัญชี
ค่าบริ การอืน

รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารทิสโก้ O,

,

O,> ,

เพิ)มขึน4
(ลดลง)
(ร้ อยละ)
O.>
O.O

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารโดย บริ ษัท สํานักงาน อีวาย สําหรับปี
จํานวน O, , บาท เพิมขึ 7นจาก
ปี ก่อนร้ อยละ 3.3 โดยเป็ นการปรับเพิมขึ 7นตามอัตราเงินเฟ้อและปริ มาณธุรกรรมทีเพิมขึ 7นของธนาคาร
สําหรับปี

บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เสนอรายชือผู้สอบบัญชี ดังนี 7

รายชื)อผู้สอบบัญชี
B. นางสาวรัตนา จาละ
. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิrวาณิชย์
O. นางสาวสมใจ คุณปสุต

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี
O O•
•W B
••WW

จํานวนปี ที)สอบบัญชีให้ ทสิ โก้
O
-

โดยผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึงสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ รายละเอียดประวัติผ้ ูสอบบัญชีปรากฏ
ตามทีแนบมาพร้ อมนี 7
ภายหลังจากการพิจารณา คุณภาพงาน ความน่าเชือถือ ความเชียวชาญ และระยะเวลาส่งมอบงานของผู้สอบบัญชี
ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง7 ผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคารโดยได้ รับค่าตอบแทนจํานวนไม่เกิน O, ,000 บาท
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็น ควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นอนุม ตั ิแ ต่ง ตังผู้ส อบบัญชีของบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชือบริ ษัท
สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด) เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคารสําหรั บปี :;;I โดยได้ รับค่าตอบแทนจํานวนไม่เกิน
>,I:?,??? บาท ทังนี ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีรายชื)อผู้สอบ
บัญชีดงั ต่อไปนี
- นางสาวรัตนา จาละ

ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที O O• และ/ หรื อ

- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิrวาณิชย์

ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที •W B และ/ หรื อ

- นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที ••WW

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึงสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้
คะแนนเสียงที)ต้องใช้ เพื)อผ่ านมติ
มติทีประชุมในวาระนี 7 ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ประวัตผิ ้ ูสอบบัญชี
1. นางสาวรั ตนา จาละ
อายุ

49 ปี

การศึกษา

บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน

3734

วันที)ขนึ 4 ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2532

ตําแหน่ งปั จจุบัน
2541-ปั จจุบนั

หุ้นส่วน
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

ตําแหน่ งอื)น

-

ประสบการณ์
2529-ปั จจุบนั

บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

จํานวนปี ที)สอบบัญชีให้ ทสิ โก้

O ปี

ความสั ม พั น ธ์ และ/หรื อ การมี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ผู้ บ ริ หาร ผู้ ถื อหุ้ น รายใหญ่ หรื อ
ผู้ท) เี กี)ยวข้ อง
- ไม่มี -
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ประวัตผิ ้ ูสอบบัญชี
2. นางสาวรั ชดา ยงสวัสดิ^วาณิชย์
อายุ

42 ปี

การศึกษา

วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต ภาควิชาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน

4951

วันที)ขนึ 4 ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2544

ตําแหน่ งปั จจุบัน
2548-ปั จจุบนั

หุ้นส่วน
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

ตําแหน่ งอื)น

-

ประสบการณ์
2535-ปั จจุบนั

บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

จํานวนปี ที)สอบบัญชีให้ ทสิ โก้

- ปี

ความสั ม พั น ธ์ และ/หรื อ การมี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ผู้ บ ริ หาร ผู้ ถื อหุ้ น รายใหญ่ หรื อ
ผู้ท) เี กี)ยวข้ อง
- ไม่มี -
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ประวัตผิ ้ ูสอบบัญชี
3. นางสาวสมใจ คุณปสุต
อายุ
การศึกษา

43 ปี
บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน

4499

วันที)ขนึ 4 ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2538

ตําแหน่ งปั จจุบัน
2548-ปั จจุบนั

หุ้นส่วน
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

ตําแหน่ งอื)น

-

ประสบการณ์
2535-ปั จจุบนั

บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

จํานวนปี ที)สอบบัญชีให้ ทสิ โก้

- ปี

ความสั ม พั น ธ์ และ/หรื อ การมี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ผู้ บ ริ หาร ผู้ ถื อหุ้ น รายใหญ่ หรื อ
ผู้ท) เี กี)ยวข้ อง
- ไม่มี -
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วาระที) 10

พิจารณาอนุ มัตกิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 33 อํานาจกรรมการ

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
กลุ่ม ทิส โก้ มุ่ง เน้ น การดํา เนิน ธุร กิจ อย่า งมีป ระสิท ธิ ภ าพภายใต้ ก ารกํา กับ ดูแ ลกิจ การที ดี เพื อให้ การปฏิ บัติตาม
บทบาทด้ านการกํากับดูแลกิจการทีดีเป็ นไปอย่างครบถ้ วน โดยเฉพาะหน้ าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการ
กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานของบริ ษัท อํานาจของกรรมการตามทีกําหนดในข้ อบังคับบริ ษัทจึงควรมีการปรับ
ให้ มีความชัดเจนมากขึ 7น เพือสะท้ อนถึงอํานาจของกรรมการในปั จจุบนั
ด้ วยเหตุนี 7 คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 33 อํานาจกรรมการ
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี 7
ข้ อบังคับเดิม

ข้ อบังคับใหม่

ข้ อ 33. อํานาจกรรมการ

ข้ อ 33. อํานาจกรรมการ

คณะกรรมการมีอํานาจและหน้ าทีจัดการบริ ษัท
ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที
ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการมี อํ า นาจและหน้ าที จั ด การ
บริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของ
ทีประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคน
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคน
หนึงหรื อหลายคน ปฏิ บัติการอย่างใดอย่างหนึงแทน หนึงหรื อหลายคน ปฏิ บัติการอย่างใดอย่างหนึงแทน
คณะกรรมการก็ได้ สําหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้ รับ คณะกรรมการก็ได้ สําหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้ รับ
มอบหมายนันให้
7 คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนด
มอบหมายนันให้
7 คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนด
ประธานคณะกรรมการบริ ห ารคนเดี ย ว หรื อ
ประธานกรรมการคนเดี ยว หรื อ กรรมการอื น
ร่ วมกัน สองคน มี อํานาจลงลายมื อชื อและประทับ ตรา กรรมการบริ หารอืนร่ วมกันสองคน มีอํานาจลงลายมือชือ
และประทับตราสํ าคัญ ของบริ ษัทกระทํ าการใดๆ แทน
สําคัญของบริ ษัท กระทําการใดๆ แทนบริ ษัทได้
คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนด และ บริ ษัทได้
คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนด และ
แก้ ไขเปลียนแปลงชือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
แก้ ไขเปลียนแปลงชือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
บริ ษัท
บริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็น ควรเสนอให้ ผ้ ูถือ หุ้น พิจ ารณาและอนุม ตั ิก ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 33 อํานาจกรรมการ
ตามทีเสนอ
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คะแนนเสียงที)ต้องใช้ เพื)อผ่ านมติ
มติทีประชุมในวาระนี 7 ต้ องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู
7
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที) 11

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขข้ อบังคับบริษัทข้ อ 43 ดวงตราของบริษัท

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
เพื อให้ ส อดคล้ อ งกับ การปรั บ ปรุ ง แบรนด์ แ ละภาพลัก ษณ์ อ งค์ ก รของบริ ษัท ในกลุ่ม ทิ สโก้ สัญ ลัก ษณ์ ใ หม่ภ ายใต้
แนวความคิ ด “โอกาสสร้ างได้ ” ได้ ถูก สร้ างขึน7 เพื อสื อสารถึง ภาพลัก ษณ์ แ ละวิ สัย ทัศ น์ ใ หม่ ข ององค์ ก รที มี ค วาม
เชียวชาญในการสร้ างโอกาส โดยสัญลักษณ์ ใหม่จะถูกนํามาแทนทีสัญลักษณ์ เดิมทีมีอยู่ทัง7 หมด เพือแสดงถึงความ
เป็ นอันหนึงอันเดียวกันของทุกบริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้
ด้ วยเหตุนี 7 คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 43 ดวงตราของ
บริ ษัท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี 7
เดิม

ใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็น ควรเสนอให้ ผ้ ูถือ หุ้น พิจ ารณาและอนุม ตั ิก ารแก้ ไ ขข้ อ บัง คับ บริ ษัท ข้ อ 43 ดวงตราของบริ ษัท
ตามทีเสนอ
คะแนนเสียงที)ต้องใช้ เพื)อผ่ านมติ
มติทีประชุมในวาระนี 7 ต้ องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู
7
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที) 12

เรื) องอื)นๆ ถ้ ามี
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