บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หนังสือบอกกล่ าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2557
วันที- 22 เมษายน 2557

วันที 20 มีนาคม 2557
เรื อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิงทีส่งมาด้ วย
1. ข้ อปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุม
2. ประวัติกรรมการอิสระทีได้ รับการเสนอชือให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
3. ข้ อบังคับของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ในหมวดเรื อง การประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการ (ว่าด้ วยเรื องจํานวน การเลือกตัง9 และวาระของกรรมการ) เงินปั นผล และผู้สอบบัญชี
4. แผนทีสถานทีประชุม
5. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
6. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
7. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
8. รายงานประจําปี 2556 (แผ่นซีดจี ํานวน 1 แผ่น)
9. ซองธุรกิจตอบรับ
ด้ วยทีประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครัง9 ที 2/2557 เมือวันที 28 กุมภาพันธ์ 2557
ได้ มีมติกําหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ในวันที 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม
ชัน9 12 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยมีระเบียบการประชุมดังต่อไปนี 9
1. แจ้ งให้ ทราบว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็ นไปโดยชอบ
2. พิจารณาว่าองค์ประชุมครบหรื อไม่
3. พิจารณาเรื องต่างๆ ตามวาระการประชุมทีส่งมาด้ วยนี 9
จึงเรี ยนมาเพือทราบ และขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวข้ างต้ น
หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้ บคุ คลอืนเข้ าประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ
ทีส่งมาด้ วย ทังนี
9 9 บริ ษัทขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษาและดําเนินการตามข้ อปฏิบตั ิในการเข้ าร่ วม
ประชุมทีส่งมาด้ วยนี 9เพือความสะดวกของท่านและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของการประชุม นอกจากนี 9 หากท่านมี
ข้ อสงสัยหรื อคําถามเกียวกับวาระการประชุมทีต้ องการให้ คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารชี 9แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่ง
คําถามล่วงหน้ ามายังบริ ษัทได้ ที ir@tisco.co.th หรื อโทรสารหมายเลข 02-633-6855
อนึง บริ ษัทได้ จดั ทํารายงานประจําปี 2556 ในรูปแบบแผ่นซีดี (CD-ROM) ตามทีได้ จดั ส่งมาให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมนี 9
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรู ปเล่ม สามารถติดต่อขอรั บได้ ทีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษั ท ทิส โก้ ไ ฟแนนเชี ย ลกรุ๊ ป จํา กัด (มหาชน) ชัน9 P อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-633-6868 โทรสาร 02-633-6855
ขอแสดงความนับถือ
(นายปลิว มังกรกนก)
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท
นักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0-2633-6868 โทรสาร 0-2633-6855
สํานักเลขานุการบริ ษัท โทร 0-2633-6874, 0-2633-6814 โทรสาร 0-2633-6818

สิ-งที-ส่งมาด้ วย 1
ข้ อปฏิบัตใิ นการเข้ าร่ วมประชุม
1. การลงทะเบียนเข้ าประชุม
1.1 ผู้ถื อ หุ้น /ผู้รั บ มอบฉัน ทะ สามารถลงทะเบี ย นเข้ า ร่ วมประชุม ได้ ร ะหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น.
ของวันประชุม ณ บริ เวณส่วนลงทะเบียน ชัน9 1 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุ งเทพฯ 10500 และผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ จะได้ รับหลักฐานการลงทะเบียน เพือใช้ แสดงต่อเจ้ าหน้ าทีของ
บริ ษัทสําหรับ
•

รับของชําร่ วยและอาหารว่าง ณ บริ เวณ ชัน9 S อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ในระหว่างเวลา 10.00-14.00 น.

•

แสดงสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้ องประชุม ชัน9 12 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์

1.2 ผู้ถือหุ้นจะต้ องกรอกรายละเอียดในหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ ครบถ้ วนชัดเจน
ดังนี 9
•

•

แจ้ งความประสงค์ว่าจะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทนโดย
การทําเครื องหมาย ลงในช่องทีจัดพิมพ์ไว้ ในหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ ามี) ลงลายมือชือท้ ายหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. การออกเสียงลงคะแนน
2.1 ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องกรอกการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
2.2 ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยเห็นด้ วยทุกวาระตามจํานวนเสียงทังหมด
9
หรื อ จะออกเสียงแต่ละวาระก็ได้ โดยการทําเครื องหมาย หน้ าข้ อทีต้ องการในหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
2.3 ในกรณีทีผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะเห็นด้ วยในทุกวาระตามจํานวนเสียงทังหมด
9
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 ผู้รับมอบ
ฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึงตามจํานวนเสียงทัง9 หมด คือ “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ
“งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้ (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที
เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
9 คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึงจะสามารถออก
เสียงลงคะแนนเห็นด้ วยบางส่วน หรื อไม่เห็นด้ วยบางส่วน หรื องดออกเสียงบางส่วนได้ แต่เมือรวมกันแล้ วต้ อง
ไม่เกินจํานวนเสียงทังหมดที
9
มีอยู่หรื อทีขอใช้ สิทธิหรื อทีรับมอบฉันทะ) โดยทําเครื องหมาย หน้ าข้ อ “ออกเสี ยง
แต่ละวาระ ดังต่อไปนี”
ทังนี
9 9การออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึงตามจํานวนเสียงทังหมดข้
9
างต้ น ไม่ให้ นํามาใช้ สําหรับการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระที 5 เรื องการพิจารณาอนุมตั ิจํานวนกรรมการและการแต่งตังกรรมการ
9
ในส่วน
ของการแต่งตังกรรมการ
9
(ข้ อ 5.2 ในหนังสือลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน) โดยในการ
ออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกว่าเห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการทั
9
งชุ
9 ด
โดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากันสําหรับกรรมการแต่ละคน หรื อจะเห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการบางรายโดย
9
ออกเสี ย งแยกตามกรรมการแต่ล ะรายไป อนึง บริ ษัท ใช้ วิธี การลงคะแนนเสีย งแบบสะสม (Cumulative
Voting) ในการเลือกตังกรรมการ
9
(รายละเอียดตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 23) ซึงวิธีการนี 9จะช่วยให้ ผ้ ูถือหุ้น
รายย่อยมีโอกาสได้ เลือกตังกรรมการที
9
เป็ นตัวแทนของตนเข้ ามารับตําแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทได้
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วิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็ นดังนี 9
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือ คูณด้ วยจํานวนกรรมการทีจะเลือกตัง9
(2) ผู้ถื อ หุ้น แต่ล ะคนจะใช้ ค ะแนนเสี ย งที มี อ ยู่ทัง9 หมดตาม (S) เลื อ กตัง9 บุค คลเดี ย ว หรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ ได้ ในกรณี แ ต่ง ตัง9 บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่ง คะแนนเสี ยงให้ แ ก่ผ้ ูใดมากน้ อ ย
เพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตัง9 เป็ นกรรมการเท่าจํ านวน
กรรมการทีจะพึงมี ในกรณี ทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังในลํ
9 าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิ น
จํานวนกรรมการทีจะพึงมี ให้ เลือกโดยวิธีจบั สลากเพือให้ ได้ จํานวนกรรมการทีจะพึงมี
ตัวอย่าง:
บริ ษัทจดทะเบียนมีห้ นุ ทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั9
S,ccc หุ้น ถือโดย
นาย ก
ถือหุ้น
dcc หุ้น
นาง ข
ถือหุ้น
ecc หุ้น
ผู้ถือหุ้นรายอืนอีก f ราย ถือหุ้นรวมกัน ecc หุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทต้ องการเลือกตังกรรมการจํ
9
านวน g ราย ซึงมีกรรมการรายเดิมทีครบวาระ
คือ นายกนก นายหิรัญ และนายอรรณนพ ซึง นาย ก ทีเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้ กรรมการรายเดิม
กลับมาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ ส่วนนาง ข ได้ เสนอกรรมการรายใหม่ S ราย คือ นายพิษณุ
ตัวอย่างวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม
นาย ก มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ
นาง ข มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ
ผู้ถือหุ้นรายอืนอีก f ราย มีสิทธิออกเสียงรวมกันเท่ากับ
ชื-อผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงแยกตาม
นายกนก นายหิรัญ

นาย ก
นาง ข
ผู้ถือหุ้นอืน
รวมคะแนนที-ได้

S,fcc เสียง (dcc หุ้น x 3 ราย)
dcc เสียง (ecc หุ้น x 3 ราย)
dcc เสียง (ecc หุ้น x 3 ราย)

dcc
ecc
899

dcc
ecc
899

นายอรรณนพ
dcc
dcc

รวมคะแนน
นายพิษณุ ทัง5 หมด (เสียง)
dcc
ecc
899

S,fcc
dcc
dcc
g,ccc

ดังนัน9 กรรมการทีจะได้ รับการเลือกตังคื
9 อ นายกนก นายหิรัญ และนายพิษณุ
จากตัวอย่างข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ การใช้ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกตังกรรมการ
9
จะทําให้ ผ้ ูถือหุ้น
รายย่อยมีโอกาสมากขึ 9นทีจะเสนอและแต่งตังผู
9 ้ แทนของตนเป็ นกรรมการบริ ษัทได้
2.5 ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชือท้ ายหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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3. การมอบฉันทะ
3.1 ผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้ บุคคลอืนเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามทีส่งมาด้ วยนี 9ให้ ครบถ้ วนชัดเจน
หมายเหตุ: บริ ษั ท ได้ แ นบแบบหนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ข. ไว้ ท้ ายเอกสารฉบั บ นี 9 และสํ า หรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น
ต่ า งประเทศที แต่ ง ตัง9 ให้ คัส โตเดี ย น(custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้ รั บ ฝากและดู แ ลหุ้ น
สามารถสังพิมพ์แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทที
http://www.tisco.co.th/th/investorrelation/agmtisco.html
3.2 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ กรรมการของบริ ษัทดังรายชือต่อไปนี 9 เข้ าร่ วมประชุมแทนก็ได้
S. นายปลิว มังกรกนก
e. นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกลุ
g. รศ.ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
r. ศ.ดร. ปราณี ทินกร
s. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
d. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

ประธานคณะกรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระ
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริ หาร
และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารกลุม่ ทิสโก้
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่

(ประวัติของกรรมการอิสระทีได้ รับการเสนอชือให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย e)
ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหนังสือลงทะเบียน
เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนคืนกลับมายังบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 1 วัน โดยใช้ ซองธุรกิจตอบรับ
ทีส่งมาด้ วยนี 9 เพือบริ ษัทจะได้ สง่ มอบให้ กรรมการผู้รับมอบฉันทะดําเนินการตามทีได้ รับมอบฉันทะต่อไป
3.3 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะตามทีส่งมาด้ วยนี 9 พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ ec บาท
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เอกสารหรื อหลักฐานที-ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้ องนํามาแสดง/มอบ เพื-อลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
ผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดง/มอบเอกสารดังต่อไปนี 9ต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเข้ 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) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึงออกโดยกรมทะเบียนการค้ า กระทรวงพาณิชย์หรื อหน่วยงานที
เกียวข้ อง รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้ อมประทับตราสําคัญ (ถ้ ามี) และมี
ข้ อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนทีเข้ าร่ วมประชุมนันมี
9 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) หนังสื อมอบฉัน ทะซึงได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วน และลงลายมือชื อโดยผู้มีอํ านาจลงนามผูกพัน
นิติบคุ คลตามหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้น พร้ อมประทับตราสําคัญ(ถ้ ามี) และผู้รับมอบฉันทะ
(ข) หนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึงได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วน และลงลายมือชือ
โดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลตามหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้นพร้ อมประทับตราสําคัญ (ถ้ ามี) และ
ลงลายมือชือโดยผู้รับมอบฉันทะ
(ค) สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ซึงออกโดยกรมทะเบียนการค้ า กระทรวงพาณิชย์หรื อหน่วยงานที
เกียวข้ อง รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของ ผู้ถือหุ้นพร้ อม
ประทับตราสําคัญ (ถ้ ามี)
(ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลที เป็ นผู้ถือหุ้น พร้ อมลงนามรั บรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบคุ คลนัน9
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู้รับมอบฉันทะ
5

3. กรณีผ้ ูถือหุ้นต่ างประเทศที-แต่ งตัง5 ให้ คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(ก) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลตามข้ อ e
(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 ูอืนเข้ าร่ วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกับข้ อ S โดย
จะต้ องมีเอกสารคําสังศาลแต่งตังให้
9 เป็ นผู้จดั การมรดก ซึงลงนามรับรองโดยผู้จดั การมรดกมาแสดงเพิมเติมด้ วย
5. กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้เยาว์
บิดา-มารดา หรื อผู้ปกครองตามกฎหมายเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ ูอืนเข้ าร่ วมประชุมแทน
เอกสารเช่นเดียวกับข้ อ S โดยจะต้ องนํ าสําเนาทะเบี ยนบ้ านของผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้เยาว์ ซึงลงนามรั บรองโดยบิดามารดาหรื อผู้ปกครองตามกฎหมายมาแสดงเพิมเติมด้ วย
6. กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ไร้ ความสามารถหรื อผู้เสมือนไร้ ความสามารถ
ผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์ เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนเข้ าร่ วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกับข้ อ S
โดยจะต้ องมีสําเนาเอกสารคําสังศาล แต่งตังให้
9 เป็ นผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์ ซึงลงนามรับรองโดยผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์
มาแสดงเพิมเติมด้ วย
ทัง9 นี 9 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
9 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

:

Pc/d ซอยอินทามระ S ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

วุฒกิ ารศึกษา

:

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
9
:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

จํานวนครัง5 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

:

คณะกรรมการบริ ษัท
8 ครัง9 จากทังหมด
9
8 ครัง9
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

จํานวนปี ที-ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

:

7 ครัง9 จากทังหมด
9
7 ครัง9

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

6 ปี

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 แรก: 2 กันยายน 2551)
:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 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 ง9 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 Q 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 9ง จํากัด
สมาคมธนาคารไทย

คุณสมบัตเิ พิ-มเติมสําหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

ใช่

ไม่ ใช่

1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี 9กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ทีอาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง e ปี ทีผ่านมา
e.S เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีปรึ กษาทีได้ รับ
เงินเดือนประจํา
e.e 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

จํานวนครัง5 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

8 ครัง9 จากทังหมด
9
8 ครัง9
13 ครัง9 จากทังหมด
9
13 ครัง9 /1

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
6 ครัง9 จากทังหมด
9
7 ครัง9 /2
คณะกรรมการบริ ษัท
9 ครัง9 จากทังหมด
9
13 ครัง9 /3
คณะกรรมการตรวจสอบ
/1
เข้ าร่ วมประชุมในฐานะทีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
/2
ได้ รับการแต่งตังเป็
9 นกรรมการบริ ษัท เมือวันที 25 เมษายน 2556
/3
ได้ รับการแต่งตังเป็
9 นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมือวันที 26 เมษายน 2556
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จํานวนปี ที-ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

6 ปี

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
:

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 แรก: 2 กันยายน 2551)
9 ปี

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 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 9กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ทีอาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง e ปี ทีผ่านมา
e.S เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีปรึ กษาทีได้ รับ
เงินเดือนประจํา
e.e 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
3. ชื-อ

:

ศ.ดร.ปราณี ทินกร

อายุ

:

64

สัญชาติ

:

ที-อยู่

:

ไทย
Pr/f หมู่ที g แขวงบางขนุน เขตบางกรวย

วุฒกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การถือหุ้น
(ณ วันที 31 มกราคม 2557)

จํานวนครัง5 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556

นนทบุรี
: Doctor of Philosophy (Economics)
Master of Art (Economics)
University of Pennsylvania, USA
Bachelor of Art (Economics)
Swarthmore College, USA
: หลักสูตร Directors Certification
หลักสูตร Directors Accreditation
หลักสูตร Financial Institutions Governance
หลักสูตร Audit Committee
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
หลักสูตรต่อต้ านการทุจริ ตสําหรับผู้บริ หารระดับสูง
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ไม่มี
: ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี
:

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
8 ครัง9 จากทังหมด
9
8 ครัง9
คณะกรรมการตรวจสอบ
4 ครัง9 จากทังหมด
9
4 ครัง9 *
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
3 ครัง9 จากทังหมด
9
3 ครัง9 *
ค่าตอบแทน
*ได้ รับการแต่งตังเป็
9 นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เมือวันที 26 เมษายน 2556
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบ

จํานวนปี ที-ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

1 ครัง9 จากทังหมด
9
1 ครัง9
4 ครัง9 จากทังหมด
9
4 ครัง9

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 แรก: 2 กันยายน 2551)
: ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 แรก: 12 ธันวาคม 2551)
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6 ปี

6 ปี

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

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

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

กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย

2552-ปั จจุบนั

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกริ ก

2551-ปั จจุบนั
2548-ปั จจุบนั

กรรมการบริ หารสถาบัน TDRI
กรรมการสภาสถาบัน TDRI

มูลนิธิสถาบันวิจยั เพือการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI)

2551-เม.ย.2556

กรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

2552-เม.ย.2556

กรรมการอิสระ

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ การทํางาน
กลุ่มทิสโก้

กรรมการตรวจสอบ
อื-นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2522-2556
อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2554-2555

อนุก รรมการพัฒ นาระบบราชการเกี ยวกับ
การปรับปรุ งระบบการเงินและงบประมาณ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

2553-2554
2551-2553

กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิในคณะกรรมการเงิน
อุดหนุนบริ การสาธารณะ
ทีปรึกษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
กระทรวงการคลัง

2550-2551
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ประสบการณ์ การทํางาน (ต่ อ)
อื-นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2550-2551
อนุกรรมาธิ ก ารพิ จารณาศึก ษากฎหมายว่า
ด้ วยงบประมาณในคณะกรรมาธิการการคลัง
การธนาคารและสถาบันการเงิน
2550-2551
กรรมการตาม พ.ร.บ. ว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ า
ร่ วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรั ฐ พ.ศ.
2535 ระหว่า งบริ ษ ัท กสท. โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน) กับ บริ ษัท ทรู มฟู จํากัด และ
บริ ษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด
2550-2551
กรรมการบริ หารฝ่ ายวิชาการ

สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
บริ ษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

สมาคมนักเรี ยนเก่าโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา

คุณสมบัตเิ พิ-มเติมสําหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

ใช่

ไม่ ใช่

1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี 9กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ทีอาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง e ปี ทีผ่านมา
e.S เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีปรึ กษาทีได้ รับ
เงินเดือนประจํา
e.e 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
4. ชื-อ

: นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

อายุ

: 59

สัญชาติ

: ไทย

ที-อยู่

: Scce ซอยการไฟฟ้าภูมิภาค e
ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจกั ร กรุ งเทพฯ

วุฒกิ ารศึกษา

: พาณิชยศาสตร์ มหาบัณฑิต (บริ หารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต (บัญชีทฤษฎี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (หลักสูตร วตท. รุ่ นที S)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริ หาร (The Executive Program)
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตรด้ านการสอบบัญชีชนสู
ั9 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

จํานวนครัง5 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

8 ครัง9 จากทังหมด
9
8 ครัง9

คณะกรรมการตรวจสอบ

13 ครัง9 จากทังหมด
9
13 ครัง9

2 ครัง9 จากทังหมด
9
2 ครัง9
คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคาร

7 ครัง9 จากทังหมด
9
7 ครัง9

คณะกรรมการตรวจสอบ

13 ครัง9 จากทังหมด
9
13 ครัง9
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จํานวนปี ที-ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

4 ปี

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 แรก: 11 มิถนุ ายน 2553)
:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

3 ปี

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 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

essg-ปั จจุบนั

คณะกรรมการวินยั กรรมการและผู้บริ หาร
ของบริ ษัททีออกหลักทรัพย์
ทีปรึกษากิตติมศักดิp

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

essc-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
2549-2553
2545-2553

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

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

2548-2553
2549-2551
2552-2553
2548-2551
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สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

คุณสมบัตเิ พิ-มเติมสําหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

ใช่

ไม่ ใช่

1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี 9กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ทีอาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง e ปี ทีผ่านมา
e.S เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีปรึ กษาทีได้ รับ
เงินเดือนประจํา
e.e 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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สิ-งที-ส่งมาด้ วย 3
ข้ อบังคับของบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมวดที- 3 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 14. การประชุมสามัญ
คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่
วันสิ 9นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
ข้ อ 15. การประชุมวิสามัญ
วิสามัญ

การประชุมคราวอืนบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญทีระบุไว้ ในข้ อ 14. ของข้ อบังคับนี 9เรี ยกว่าการประชุม

คณะกรรมการอาจเรี ยกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานทีที คณะกรรมการกํ าหนดได้ สุดแต่จะ
เห็ น สมควร แต่อ ย่างไรก็ดี ต้ องมี ห นัง สื อ บอกกล่าวโดยชอบถึง การที จะประชุม นัน9 ดัง ที กํ าหนดไว้ ในข้ อ 16.
แห่งข้ อบังคับนี 9
ผู้ถือหุ้นซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั9
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 25 คน ซึงมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทัง9 หมด อาจเข้ าชือกันทํา
หนังสือร้ องขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้ องขอนันจะต้
9 องระบุ
ว่าประสงค์ให้ เรี ยกประชุมเพือการใด เมือมีคําร้ องขอเช่นว่านัน9 คณะกรรมการจะต้ องกําหนดวัน เวลา และสถานที
ทีจะเปิ 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
9 แก่ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นโดยตรง หรื อโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีผ้ ูถือหุ้นที
พํ านักอยู่นอกประเทศไทย คําบอกกล่าวเช่นว่านัน9 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 องทีจะ
เสนอต่อทีประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื องทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ
หรื อเพือพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
9
นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าวด้ วย
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ข้ อ 17. ระเบียบวาระการประชุม
ประธานในทีประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ าทีควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการ
ประชุม ในการนี 9ต้ องดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่
ทีประชุมจะมีมติให้ เปลียนลําดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุม
เมือทีประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึงแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึงมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของ
จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั9
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
และเวลาทีจะประชุมครัง9 ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา และระเบียบวาระ
การประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี
9 9ให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้ วย
ข้ อ 18. องค์ ประชุม
องค์ประชุมสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
9
และต้ องถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั9
ษัท
หากเมือครบกําหนดหนึงชัวโมงนับจากเวลาทีนัดประชุม มีจํานวนผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบถ้ วนทีจะเป็ น
องค์ประชุม ในกรณีทีเป็ นการประชุมทีผู้ถือหุ้นขอเรี ยกประชุมให้ ยกเลิกการประชุมนัน9 ในกรณีทีการประชุมนัน9
มิใช่เป็ นการประชุมทีผู้ถือหุ้นขอเรี ยกประชุม ให้ เลือนการประชุมออกไปและให้ นดั ประชุมใหม่ ภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ทีนัดประชุมครัง9 แรก โดยต้ องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุม 7 วัน และในการประชุม
ครัง9 หลังนี 9ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 19. การดําเนินการประชุม
ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีประชุมผู้ถือหุ้น หรื อประธานกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการ
คนใดคนหนึงปฏิบัติหน้ าทีเป็ นประธานในทีประชุมแทน ในกรณี ทีไม่มีกรรมการอยู่ในทีประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
ประธานในทีประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าทีควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ในการนี 9ต้ อง
ดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระทีกําหนดไว้ ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เว้ นแต่ทีประชุมจะ
มีมติให้ เปลียนลําดับระเบียบวาระ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม
เมือทีประชุมพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระทีกําหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึงมีห้ ุนนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั9
จะขอให้ ทีประชุมพิจารณาเรื องอืน ปรึ กษากิจการอืน
อันมิได้ ระบุไว้ ในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนันก็
9 ได้
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ข้ อ 20. การออกเสียง
ในการประชุมคราวใด ๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนทีมาเข้ าประชุมเอง หรื อมีผ้ แู ทนรับมอบฉันทะมาเข้ าประชุมมีสิทธิ
ออกเสียงเสียงหนึงต่อหุ้นหุ้นหนึงทีตนถือไม่วา่ การออกเสียงนันจะได้
9
กําหนดให้ ทําโดยวิธีใด
มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
9 ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 9
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ 9นอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชี 9ขาด
(2) ในกรณีต่อไปนี 9 ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
9
อบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บคุ คลอืน
(ข) การซื 9อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอืนหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
9
อบางส่วนทีสําคัญ
การมอบหมายให้ บุคคลอืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้ อ 21. การมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นคนหนึงอาจเข้ าประชุมได้ ทงโดยตนเองหรื
ั9
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
ครัง9 คราว โดยให้ มีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามจํ
9
านวนทีกําหนดในวรรคแรก โดยกรรมการจํานวนไม่น้อย
กว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทัง9 หมดต้ องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการทีมีสญ
ั ชาติไทยตามที
กฎหมายกําหนด
ข้ อ 23. การเลือกตัง5 กรรมการ
ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
9
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี 9
(S) ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือคูณด้ วยจํานวนกรรมการทีจะเลือกตัง9
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(e) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ทัง9 หมดตาม (S) เลือกตังบุ
9 คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการ ก็ได้ ในกรณี ทีเลือกตังบุ
9 คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ูใดมาก
น้ อยเพียงใดก็ได้
(g) บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
9 นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการทีจะพึงมี ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังในลํ
9 าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการทีจะพึงมี ให้ เลือกโดยวิธีจบั สลากเพือให้ ได้ จํานวนกรรมการทีจะพึงมี
ข้ อ 24. วาระการดํารงตําแหน่ งและการออกจากตําแหน่ งของกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง9 ให้ เลือกตังคณะกรรมการทั
9
งชุ
9 ดพร้ อมกันในคราวเดียว แต่
ให้ คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตําแหน่งเพือดําเนินกิจการของบริ ษัทต่อไปพลางก่อน เท่าทีจําเป็ นจนกว่า
คณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที
กรรมการผู้ออกไปนันจะได้
9
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. การถอนและตัง5 แทนในตําแหน่ งที-ว่าง
ผู้เป็ นกรรมการนันเฉพาะแต่
9
ผ้ ูถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านันที
9 จะตังหรื
9 อถอนได้ อย่างไรก็ดี ถ้ าหาก
ว่ามีตําแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรื อสิ 9นกําหนดเวลาดังทีระบุ
ไว้ ในข้ อ 24. ของข้ อบังคับนี 9แล้ ว ให้ กรรมการทีคงเหลืออยู่ตงผู
ั 9 ้ อืนขึ 9นใหม่ให้ เต็มทีว่าง เว้ นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้ อยกว่าสองเดือน ทัง9 นี 9 มติในการตังกรรมการดั
9
งกล่าวต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี
ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่ แต่ผ้ ูทีได้ รับการตังจากกรรมการที
9
คงเหลือดังว่านี 9 จะคงอยู่ในตําแหน่งได้ เพียง
เท่ากําหนดเวลาทีกรรมการผู้ทีเขาเข้ าสืบตําแหน่งแทนชอบทีจะอยู่ได้ ในกรณี ทีประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการ
ผู้หนึงและตังผู
9 ้ อืนขึ 9นไว้ แทนที ผู้ทีรับตังนั
9 นให้
9 อยู่ในตําแหน่งได้ เพียงเท่ากําหนดเวลาทีกรรมการผู้ถูกถอนนันชอบที
9
จะอยู่ได้
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ข้ อ 27. การลาออกของกรรมการ
กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ ยืนใบลาออกต่อบริ ษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใบลาออกถึง
บริ ษัท
กรรมการซึงลาออกตามวรรคหนึง จะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
หมวดที- 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 38. เงินปั นผล
การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีทีบริ ษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ หรื อไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ เพียงพอตามกฎหมายหลังจ่ายเงินปั นผล ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้ นแต่ ทีกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนในข้ อบังคับนี 9ในเรื อง
หุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครัง9 คราว ในเมือเห็นว่าบริ ษัทมีผล
กําไรสมควรพอทีจะทําเช่นนัน9 และรายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให้ กระทําภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีทีประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการลงมติ แล้ วแต่
กรณี ทังนี
9 9ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
9
งสือพิมพ์แห่งท้ องถิน
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในกรณีทีบริ ษัทยังจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนทีจดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิมทุนแล้ ว
บริ ษัทอาจจะจ่ายเงินปั นผลทัง9 หมดหรื อบางส่วน โดยออกเป็ นหุ้นสามัญใหม่ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ซึงต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใต้ บังคับเรื องการจ่ายเงินปั นผลทีกล่าวข้ างต้ น ให้ คณะกรรมการพิจารณากําหนดและจัดสรรเงิน
กําไรส่วนทีเหลือโอนเข้ าเป็ นกําไรสะสมโดยไม่ได้ จดั สรร และให้ คณะกรรมการรายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน
การประชุมคราวต่อไป
ข้ อ 39. ทุนสํารอง
บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิ ประจําปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี 9จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน
ข้ อ 40. ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทนัน9 ให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังและกํ
9
าหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัททุกปี
ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าทีใดๆ ของบริ ษัท

24

ในกรณีทีหน่วยงานใด ๆ ทีมีหน้ าทีกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท (ถ้ ามี) กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีซงที
ึ ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังขึ
9 น9 นัน9 จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากหน่วยงานดังกล่าวด้ วย หากปรากฏว่าผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท ณ ขณะนันยั
9 งไม่ได้ รับความเห็นชอบเช่นว่านี 9 ให้ คณะกรรมการดําเนินการดังต่อไปนี 9
(1) เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเพือแต่งตังผู
9 ้ สอบบัญชีใหม่ หรื อ
(2) เสนอและเลือกผู้สอบบัญชีเพือขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ วเรี ยกประชุมใหญ่
วิสามัญเพือแต่งตังผู
9 ้ สอบบัญชีนนั 9
อนุโลม

ในกรณีทีตําแหน่งผู้สอบบัญชีวา่ งลงก่อนครบกําหนด ให้ คณะกรรมการดําเนินการตาม (1) หรื อ (2) โดย

ผู้ส อบบัญ ชี มี ห น้ า ที เข้ าร่ ว มประชุม ในการประชุม ผู้ ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ทุก ครั ง9 ที มี ก ารพิ จ ารณางบดุล
บัญชีกําไรขาดทุน และปั ญหาเกียวกับบัญชีของบริ ษัท
ผู้สอบบัญชี มีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอืนใดที เกี ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน
ทรั พย์ สิน และหนี ส9 ิน ของบริ ษัท ได้ ในระหว่างเวลาทํ าการของบริ ษัท ในการนี ใ9 ห้ มี อํานาจสอบถามกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้ าง ผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าทีใดๆ ของบริ ษัท และตัวแทนของบริ ษัท รวมทัง9 ให้ ชีแ9 จงข้ อเท็จจริ งหรื อส่ง
เอกสารหลักฐานเกียวกับการดําเนินกิจการของบริ ษัทได้
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สิ-งที-ส่งมาด้ วย 4
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สิ-งที-ส่งมาด้ วย 5

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
ความเห็นของ
คณะกรรมการ

หน้ า

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556

เห็นด้ วย
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2. พิ จ ารณาให้ สัต ยาบั น การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการที ได้ ก ระทํ า ในปี 2556
ดังปรากฏในรายงานประจําปี

เห็นด้ วย
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3. พิ จารณารั บรองงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกํ าไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จของบริ ษัท ทิ สโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย สําหรับปี สิ 9นสุดวันที 31 ธันวาคม 2556

เห็นด้ วย

60

4. พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2556 เป็ นเงินสํารอง
ตามกฎหมาย เงินปั นผล และอืนๆ

เห็นด้ วย

68

5. พิจารณาอนุมตั ิจํานวนกรรมการและการแต่งตังกรรมการ
9

เห็นด้ วย

70

6. พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั

เห็นด้ วย

105

7. พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
9 ้ สอบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2557

เห็นด้ วย

108

8. พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 33 อํานาจกรรมการ

เห็นด้ วย

113

9. พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 43 ดวงตราของบริ ษัท

เห็นด้ วย

115

10. เรื องอืนๆ ถ้ ามี

เห็นด้ วย

116

วาระการประชุม
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วาระที- 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี essd ซึงเรี ยกประชุมโดยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ซึงประชุมเมือวันที 18 กุมภาพันธ์ 2556 โดยส่งหนังสือเชิญประชุมและดําเนินการประชุมตามทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับ
ของบริ ษัทและตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 ปรากฏตาม
ทีแนบมาพร้ อมนี 9
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
คะแนนเสียงที-ต้องใช้ เพื-อผ่ านมติ
มติทีประชุมในวาระนี 9 ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
ประชุ ม ณ ห้ องประชุ ม ชั น9 12 อาคารทิ ส โก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนื อ แขวงสี ล ม เขตบางรั ก
กรุ งเทพมหานคร เมือวันที 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 มีกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูงและผู้สอบบัญชี ร่ วม
ประชุม ดังต่อไปนี 9
กรรมการบริ ษัท
S. นายปลิว มังกรกนก
e. นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
g. นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกลุ
4. นางกฤษณา ธีระวุฒิ
5.
6.
7.
8.
Ž.
Sc.

รศ.ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
ศ. ดร. ปราณี ทินกร
นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
นายชายน้ อย เผือนโกสุม
นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ

11. นายชือ-เหา ซุน
12. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล
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ประธานคณะกรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระ
รองประธานคณะกรรมการบริ ษัท
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริ หาร
และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารกลุม่ ทิสโก้
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และทีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการบริ หาร
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร
และกรรมการผู้จดั การใหญ่
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ผู้บริ หารระดับสูง
(*ตําแหน่งทีไ' ด้รับมอบหมายให้บริ หารจัดการในบริ ษัทย่อย)

S. นายศักดิpชยั พีชะพัฒน์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
( * รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายสิ นเชือ' รายย่อย
ธนาคารทิ สโก้ จํ ากัด (มหาชน))

e. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
( * รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายกลุ่มลูกค้าบรรษัท
ธนาคารทิ สโก้ จํ ากัด (มหาชน))

3. นายเมธา ปิ งสุทธิวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
( * ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
สายการตลาดสิ นเชือ' รายย่อย
ธนาคารทิ สโก้ จํ ากัด (มหาชน))

4. นายชลิต ศิลป์ศรี กลุ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
( * ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
สายธุรกิ จธนบดีธนกิ จและบริ การธนาคาร
ธนาคารทิ สโก้ จํ ากัด (มหาชน))

5. นางยุถิกา สนธยานาวิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
( * กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ทิ สโก้ อิ นฟอร์ เมชัน' เทคโนโลยี จํ ากัด)

6. นายชาตรี จันทรงาม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริ หารความเสียง

ผู้สอบบัญชี (บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด)
1. นางสาวรัตนา จาละ
2. นางยุพดี สัจจะวรรณกุล
g. นางสาวฉัตรมณี จิรวิชา
r. นางสาวช่อแก้ ว แก้ วมรกต
โดยมีตวั แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ าร่ วมสังเกตการณ์
นายปลิ ว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานที ประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ทีมาร่ วมประชุมและแจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
ไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าก่ อนการประชุมโดยชอบตามข้ อบังคับของบริ ษัทและตามกฎหมาย รวมทัง9 มีการแจ้ งวาระการ
ประชุมให้ ทราบเป็ นการทัวไปล่วงหน้ าตังแต่
9 วนั ที SŽ กุมภาพันธ์ essd ผ่านช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริ ษัท เพือเปิ ดโอกาสให้ ท่านผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ า
อย่างเพียงพอ
นอกจากนี 9 บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีส่วนร่ วม ในการเสนอเรื องทีเห็นว่าสําคัญและควรบรรจุเป็ นระเบียบ
วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 ตังแต่
9 วนั ที 3 ตุลาคม 2555 - 7 มกราคม 2556 ซึงเมือพ้ นกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระเพิมเติมเข้ ามายังบริ ษัท
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ประธานฯ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง9 นี 9มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทังที
9 มาด้ วยตนเองและโดย
การมอบฉันทะรวมทัง9 สิ 9น S,SfP ราย ซึงถือหุ้นรวม rŽS,fee,def หุ้น คิดเป็ น ร้ อยละ dP.sP ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายแล้ วทังหมด
9
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท จึงกล่าวเปิ ดการประชุม
ประธานฯ แจ้ งต่อทีประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นทัง9 ทีมาเข้ าประชุมด้ วยตนเอง หรื อมีผ้ ูแทน
รับมอบฉันทะมาเข้ าประชุมมีสิทธิ ออกเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุ้น ยกเว้ นวาระการพิจารณาเลือกตังกรรมการ
9
ซึงใช้
วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) นอกจากนี 9 เพืออํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นในการ
ออกเสี ย งลงคะแนน บริ ษั ท ได้ นํ าส่ ง หนัง สื อ ลงทะเบี ย นเข้ าร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนไปยัง ผู้ถื อ หุ้ น
พร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ าได้ สําหรับผู้ถือหุ้นทีประสงค์
จะออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมบริ ษัทได้ แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นก่อนเข้ าร่ วมประชุม ทังนี
9 9
ผู้ถือหุ้นทียังไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นการล่วงหน้ าและประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย” “งดออกเสียง” หรื อ
แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน กรณีเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศทีแต่งตังคั
9 สโตเดียนในประเทศไทย สามารถ
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าทีเพือรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้ถือหุ้นทีทํา
หนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนเข้ าร่ วมประชุม และระบุการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนัน9 บริ ษัท
ได้ นําคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์
เพือการลงมติแต่ละวาระไว้ แล้ ว
ประธานฯ ชี 9แจงเพิมเติมว่าผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้ วเสร็ จ ขอให้ ส่งคืน
“หลักฐานการลงทะเบียนเข้ าประชุม” และบัตรลงคะแนนทีไม่ได้ ใช้ (ถ้ ามี) ให้ แก่เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท บริ เวณประตู
ทางเข้ าห้ องประชุม
นอกจากนี 9 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
ทังนี
9 9 ในแต่ละวาระการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะ โปรดแจ้ งชือ นามสกุล ให้ ทีประชุม
ทราบ เพือประโยชน์ในการจัดทํารายงานการประชุมต่อไป
ประธานฯ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี 9
วาระที- 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555

ประธานฯ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 ซึงประชุม
เมือวันที 26 เมษายน 2555 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญ
ประชุมในครัง9 นี 9แล้ ว
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอืน ทีประชุมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน
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(การลงมติในวาระนี ต9 ้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
มติ :

รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 ตามทีเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 9
คะแนนเสียง
ร้ อยละ
(เสียง)
rfŽ,dcf,fss
Scc.cc
• เห็นด้ วย
c
c.cc
• ไม่เห็นด้ วย
d,fcc
c.cc
• งดออกเสียง
c
c.cc
• บัตรเสีย

วาระที- 2

พิจารณาให้ สัตยาบันการดําเนินงานของคณะกรรมการที-ได้ กระทําในปี 2555 ดังปรากฏในรายงาน
ประจําปี

ประธานฯ กล่าวสรุ ปการดําเนินงานของคณะกรรมการทีได้ กระทําในปี 2555 และเสนอให้ ทีประชุม
พิจารณาให้ สตั ยาบันการดําเนินงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้ า A1-A2
ของรายงานประจําปี ซึงได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง9 นี 9แล้ ว
นายรัฐวิทย์ เรื องประโคน ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชี 9แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี 9
ถาม จํานวนวงเงินกู้และการอนุมตั ิเงินกู้ของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ให้ กับโครงการก่อสร้ างเขือน
ไซยะบุรี ในสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว เนื องจากโครงการดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการศึกษาและ
พิจารณาจากผู้ทีเกียวข้ อง นอกจากนีโ9 ครงการดังกล่าวยังอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อระบบนิเวศ สังคม
และประชาชนทีอาศัยอยู่ ในประเทศลุ่มแม่นํ 9าโขง ธนาคารในฐานะผู้ให้ ก้ ูจะรั บผิดชอบต่อผลกระทบรวมถึงความ
เสียหายทีอาจจะเกิดขึ 9นทังต่
9 อสังคม สิงแวดล้ อมและผู้ถือหุ้นอย่างไร และธนาคารได้ นําหลักการอิเควเตอร์ (Equator
Principles) ซึงเป็ นเกณฑ์ มาตรฐานในการประเมินความรั บผิดชอบต่อสิงแวดล้ อมและสังคมในการให้ ก้ ูเพือการ
ลงทุนและหลักมาตรฐานในการพิจารณาเงินกู้ด้านความเสียงเงิ นกู้สําหรั บโครงการขนาดใหญ่ ตามหลักการของ
บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation (IFC)) มาพิจารณาอนุมตั ิเงินกู้ของธนาคารกับ
โครงการดังกล่าวหรื อไม่
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกุล ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารกลุ่มทิสโก้ ชี 9แจงว่า โครงการไซยะบุรีเป็ นโครงการ
โครงสร้ างพื 9นฐาน โดยธนาคารร่ วมกับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในประเทศร่ วมให้ สินเชือ โดยวงเงินให้ ก้ ทู งโครงการ
ั9
ประมาณ ff,ccc ล้ านโดยเป็ นสัดส่วนของธนาคารประมาณ g พันกว่าล้ าน ระยะเวลาเบิ กเงินกู้ยืมทัง9 สิน9 Sr ปี
การพิจารณาโครงการดังกล่าว ธนาคารพิจารณาทังในด้
9 านความสําคัญของโครงการทีมีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ความถูกต้ องทางศีลธรรม ความเป็ นไปได้ ของโครงการในทางการเงิน ความสามารถในการชําระหนี 9 รวมถึง
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อม สังคมรวมถึงผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ ธนาคารผู้ให้ ก้ ูได้ ร่วมกันพิจารณาโครงการในทุก
ด้ าน รวมถึงว่าจ้ างทีปรึกษาทีมีความเชียวชาญในด้ านต่างๆ เช่น ด้ านวิศวกรรม เทคโนโลยี สิงแวดล้ อม ฯลฯ เพือให้
ความเห็นเพิมเติมเกียวกับโครงการ และเมือผ่านการพิจารณาและประเมินในด้ านต่างๆ แล้ ว ธนาคารจึงพิจารณา
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อนุมตั ิให้ สินเชือแก่โครงการ ทัง9 นี 9 เนืองจากธนาคารไม่ใช่ผ้ ูชํานาญในด้ านดังกล่าวโดยตรง ธนาคารจึงรั บฟั งและ
พิจารณาจากการศึกษาต่างๆ ซึงระบุว่าผลกระทบด้ านสังคมและสิงแวดล้ อมทีเกิดจากโครงการมีนยั ยะทีน้ อยมาก
นอกจากนี 9 นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกุลกล่าวเพิมเติมว่า จากรายงานการศึกษาระบุเขือนไซยะบุรีเป็ นเขือนนํ 9าไหล (run
of water) ซึงต่างจากเขือนอืนๆ โดยลักษณะของเขือนทีเป็ นแบบนํ 9าไหลนันจะทํ
9
าให้ ผลกระทบเรื องตะกอนแม่นํ 9าอยู่
ในระดับทีตํา รวมทังยั
9 งคงรักษาทางปลาผ่านเช่นเดียวกับทีมีอยู่ตามธรรมชาติ ทําให้ ผลกระทบทางด้ านชีวภาพของ
พันธุ์ปลาในแม่นํ 9าโขงค่อนข้ างน้ อย
ผู้ถือหุ้นกล่าวเพิ มเติมถึง ผลกระทบด้ านนิ เวศวิท ยาและการศึกษาอืนๆที เกี ยวข้ องและขอให้ บริ ษัท
พิจารณาเพิมเติมในส่วนของความเสียงและผลกระทบในระยะยาวทีอาจเกิดขึ 9นกับสิงแวดล้ อมและสังคม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสําหรับข้ อเสนอแนะ
นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริ ญวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชี 9แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี 9
ถาม ตามทีบริ ษัทได้ เปิ ดเผยผลการดําเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ในช่วงทีผ่านมาว่ามีการเติบโตในอัตราทีสูง
มาก โดยตังแต่
9 ปี 2553 - 2555 สินเชือมีการเติบโตอยู่ที 32.2% 23.6% และปี ล่าสุด 34.2% ตามลําดับ แต่เหตุใด
อัตรากําไรสุทธิจงึ ลดลง
ตอบ นางอรนุช อภิ ศักดิpศิริกุลชี แ9 จงว่า การลดลงของอัตรากํ าไรสุทธิ เป็ นผลเนื องมาจากประเด็นหลัก e
ประเด็น ดังนี 9
1. นโยบายการตังสํ
9 ารองของบริ ษัท : เนืองจากกลุม่ ทิสโก้ มีการบริ หารงานแบบระมัดระวัง มีนโยบาย
การตังสํ
9 ารองทีแตกต่างจากทีอืน กล่าวคือบริ ษัทจะตังสํ
9 ารอง ณ วันทีมีการให้ สินเชือ ดังนัน9 ในปี ที
สินเชื อมีอัตราการขยายตัวที สูง การตัง9 สํ ารองของบริ ษัทจะเพิ มสูงขึน9 ในทิ ศทางเดีย วกัน โดย
การตัง9 สํ ารองของบริ ษั ท เป็ นแบบ beginning ซึงพิ จ ารณาจากโอกาสที จะเกิ ด หนี เ9 สี ย รวมถึ ง
ปริ มาณความเสียหายทีจะเกิดขึ 9นโดยอาศัยข้ อมูลในอดีตในการคํานวณความเสียงดังกล่าวหรื อที
เรี ยกว่า PD (Probability of Default) และ LGD (Loss Given Default) และตังสํ
9 ารองล่วงหน้ าไป
ก่อนเมือปล่อยสินเชือ ด้ วยลักษณะการตังสํ
9 ารองดังกล่าวจึงอาจส่งผลให้ อตั รากําไรสุทธิของบริ ษัท
ลดตําลง
2. เงินสมทบเข้ ากองทุนเงินพัฒนาประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลเพือ
แก้ ไขหนีก9 องทุนเพือการฟื 9นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ตามพระราชกําหนด
ปรับปรุ งการบริ หารหนี 9เงินกู้ โดยนําส่งให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยในอัตราร้ อยละ 0.46 และส่งเข้ า
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) อัตราร้ อยละ 0.01 จากเดิมทีจัดเก็บในอัตราร้ อยละ 0.40 ของ
ฐานเงินฝากทีรับคุ้มครองของธนาคารพาณิ ชย์ ซึงการเพิมขึ 9นของค่าใช้ จ่ายดังกล่าวส่งผลให้ ผล
กําไรลดลง และเนืองจากค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายทีมิได้ มีการคาดการณ์ มาก่อน บริ ษัทจึง
ใช้ เวลาในการปรั บตัวในระยะหนึง โดยจะเห็นได้ ว่าใน d เดือนทีผ่านมา ส่วนต่างอัตราดอกเบีย9
ของบริ ษัทเริ มทรงตัว
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นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกุลกล่าวเพิมเติมว่า ลักษณะการเติบโตของอัตรากําไรของบริ ษัทเป็ นการเติบโต
แบบต่อเนือง อันสืบเนืองมาจากการบริ หารด้ วยความระมัดระวังเป็ นอย่างยิง ซึงเป็ นการบริ หารผลประกอบการใน
ระยะยาวเพือรักษาการเติบโตอย่างสมดุล
ถาม ประมาณการณ์ อตั ราการเติบโตของกลุ่มทิสโก้ และการเพิมทุน S.P พันล้ านตามทีปรากฎในสือต่างๆ
นันเพื
9 อรองรับสินเชือทีคาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้ อยละ ec ในระยะเวลา g ปี ข้ างหน้ าใช่หรื อไม่
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกุล ชีแ9 จงว่าอัตราการเติบโตดังกล่าวเป็ นเพียงสมมุติฐานทีตังไว้
9 โดยเป็ นการ
ขยายตัวจากภายในองค์กร (internal growth) โดยในปี นี 9 บริ ษัทมองว่าสินเชือจะยังคงมีอตั ราการขยายตัวค่อนข้ างดี
แต่ทงนี
ั 9 9ด้ วยจรรยาบรรณและกฏหมายต่างๆ ทีเกียวข้ อง บริ ษัทไม่สามารถบอกตัวเลขทีแน่นอนให้ กบั ทีประชุมทราบ
ได้
นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิp ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชี 9แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี 9
ถาม ขอให้ เปิ ดเผยงานวิจยั และชือทีปรึกษาโครงการไซยะบุรี
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกุลชีแ9 จงว่าด้ วยจรรยาบรรณธุรกิจ บริ ษัทไม่สามารถให้ ข้อมูลดังกล่าวได้ ทัง9 นี 9
บริ ษัทต้ องหารื อกับธนาคารผู้ให้ ก้ แู ละลูกค้ าก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว
ถาม สินเชือเช่าซื 9อรถยนต์ มีปัญหาหรื อไม่
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกุลชี 9แจงว่า คุณภาพของสินเชือในแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน ซึงหากแบ่งตาม
ประเภทของกลุม่ ลูกค้ าและประเภทของรถ จะสามารถแบ่งได้ เป็ น g กลุม่ หลัก ดังนี 9
1. สินเชือรถตามนโยบายคันแรก: เป็ นกลุ่มลูกค้ าทีมีคณ
ุ ภาพดีทีสุดในขณะนี 9 เนืองจากบริ ษัทมีการกําหนด
เงือนไขทีค่อนข้ างเข้ มงวด จึงส่งผลให้ คณ
ุ ภาพของสินเชือค่อนข้ างดี
2. สินเชือรถใหม่: คุณภาพดีขึ 9น โดยมีปริ มาณสินเชือทีไม่ก่อรายได้ (Non Performing Loan :NPL) ลดตัว
ลงเล็กน้ อย โดยบริ ษัทใช้ การวิเคราะห์ ทางสถิติ (statistic analysis) ซึงเป็ นการวิเคราะห์ คุณภาพของ
สินเชือเปรี ยบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันในการบริ หารจัดการ
3. สินเชือรถเก่า: คุณภาพของสินเชือในกลุม่ นี 9ด้ อยลงเล็กน้ อย ซึงโดยปกติคณ
ุ ภาพของสินเชือในกลุ่มนี 9จะมี
คุณภาพตํากว่าสินเชือรถยนต์กลุ่มอืน บริ ษัทจะดําเนินการปรับเงือนไขการบริ หารสินเชือใหม่เพือรักษา
คุณภาพสินเชือในกลุม่ นี 9ให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสมกับผลตอบแทน
ประธานฯ กล่าวเพิมเติมว่า ตามทีมีการคาดการณ์วา่ คุณภาพสินเชือของรถใหม่ตามนโยบายรถคันแรก
จะเป็ นสินเชือทีด้ อยคุณภาพนัน9 ทังนี
9 9 ในความเป็ นจริ ง คุณภาพของสินเชือนันจะขึ
9
9นอยู่กบั การบริ หารจัดการมากกว่า
(การลงมติในวาระนี 9ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน )
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มติ :

ให้ สัตยาบันการดําเนินงานของคณะกรรมการทีได้ กระทําในปี esss ดังปรากฏในรายงานประจําปี ตามที
เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 9

•
•
•
•
วาระที- 3

คะแนนเสียง
(เสียง)
rŽS,Sds,dcc
c
ggc,ScS
c

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ร้ อยละ
ŽŽ.Žg
c.cc
c.cP
c.cc

พิจารณารั บรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย สําหรั บปี สิน5 สุดวันที- WX ธันวาคม YQQQ

ประธานฯ เสนอให้ ที ประชุมพิ จารณางบแสดงฐานะการเงิ นและงบกํ าไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จของบริ ษั ท
ทิสโก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จํ ากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย สําหรั บปี สิน9 สุดวันที gS ธันวาคม esss ซึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้
แสดงผลประกอบการและฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ ถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทีรั บรอง
ทัวไป รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ทีได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง9 นี 9แล้ ว และ
ขอให้ นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกลุ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารกลุม่ ทิสโก้ ชี 9แจงรายละเอียดในวาระที g – P ต่อทีประชุม
นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกุล กล่าวสรุ ปโดยย่องบการเงิน และขอให้ นายชาตรี จันทรงาม ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริ หารความเสียง ชี 9แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน
นายชาตรี จันทรงาม ชีแ9 จงรายละเอียดและการวิเคราะห์ งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จต่อทีประชุม
นายสิทธิโชค บุญวาณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชี 9แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี 9
ถาม เนืองจากสภาวะการแข่งขันทีสูงขึ 9น อัตราการคืนทุนของสาขาทีตังใหม่
9 เมือเปรี ยบเทียบกับสาขาเดิมมี
การเปลียนแปลงหรื อไม่ อย่างไร
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกุล ชี 9แจงว่า บริ ษัทมีนโยบายการเปิ ดสาขาธนาคารต่างจากบริ ษัทอืน โดยบริ ษัท
จะพิจารณาถึงจุดคุ้มทุนและความสามารถในการสร้ างรายได้ รวมถึงต้ นทุนต่อหน่วยเงินฝากเป็ นสําคัญ ซึงหากว่า
พิจารณาแล้ ว อัตราคืนทุน (Breakeven Point) คาดว่าจะไม่อยู่ในกรอบเวลา g ปี ตามทีตังไว้
9 ก็จะไม่พิจารณาตัง9
สาขาใหม่ดงั กล่าว และด้ วยการดําเนินตามนโยบายดังกล่าว อัตราการขยายตัวของสาขาธนาคารจึงตํากว่าธนาคาร
อืน ทังนี
9 9 จํานวนสาขาใหม่ทีเกิดขึ 9นในแต่ละปี จะไม่เท่ากัน ขึ 9นอยู่กบั โอกาสทางธุรกิจและปั จจัยอืนๆ ทีเกียวข้ อง
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นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริ ญวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชี 9แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี 9
ถาม รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การทีเพิมสูงขึ 9นมาก คือรายได้ อะไร
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกลุ ชี 9แจงว่ารายได้ ดงั กล่าวเป็ นรายได้ จากการทําธุรกิจประกัน (Bancassurance)

ซึงเป็ นการต่อยอดจากการให้ บริ การอืนๆ (cross selling) โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเช่าซื 9อ และเมือธุรกิจเช่าซื 9อมีอตั รา
การขยายตัวทีสูงขึ 9น ค่าธรรมเนียมเหล่านี 9ก็จะขยายตัวสูงขึ 9นในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี 9 ในปั จจุบนั นอกเหนือจาก
ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ บริ ษัทได้ ขยายขอบเขตการให้ บริ การสู่การประกันประเภทอืนๆ เช่น การประกันสุขภาพอีก
ด้ วย
นายศุภศักดิp จุลศร ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชี 9แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี 9
ถาม ขอให้ อธิ บายเพิ มเติมถึงรายได้ ค่าส่ง เสริ มการขายที เกี ยวเนื องกับธุร กิ จ ปรากฎในหน้ า SS-r ของ
รายงานประจําปี และค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายซึงเพิมขึ 9นในทิศทางเดียวกัน
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกลุ ชี 9แจงว่าค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายทีเกียวเนืองกับธุรกิจ คือค่าใช้ จ่ายต่างๆ ใน
การดําเนินธุรกิจ เช่น ค่าใช้ จ่ายทีเกียวเนืองกับธุรกรรมเช่าซื 9อต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมจ่ายให้ กบั ตัวแทนจําหน่าย และ
ค่าใช้ จ่ ายส่งเสริ ม การขายสํ าหรั บการทํ าประกัน ซึงหากว่าบริ ษัท มี รายการขายประกัน หรื อ ธุ รกรรมเช่าซื อ9 ที สูง
ค่าใช้ จ่ายในส่วนนี 9ก็จะเพิมสูงขึ 9นเป็ นลําดับ ส่งผลให้ รายรับในส่วนดังกล่าวเพิมสูงขึ 9นในทิศทางเดียวกัน
ถาม ขอให้ อธิ บายเพิ มเติมถึงความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคา ปรากฎในหน้ า e-P ของรายงาน
ประจําปี ในส่วนของความเสียงจากการเปลียนแปลงของมูลค่าตราสารทุน ซึงประกอบด้ วยความเสียงจากตราสาร
ทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และความเสียงจากตราสารทุนทีไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกลุ ชี 9แจงว่าข้ อมูลทีเปิ ดเผยดังกล่าวเปิ ดเผยเฉพาะตัวเลขการลงทุนเฉพาะส่วนที
เป็ นหลักทรัพย์ทงที
ั 9 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์ ซึงจะเป็ นตราสารทุนเป็ นส่วนใหญ่ แต่
ทังนี
9 9 บริ ษัทยังมีเงินลงทุนในตราสารประเภทอืนๆ อีกด้ วย
นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิp สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชี 9แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี 9
ถาม กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักภาษี เงินได้ ลดลงใช่หรื อไม่
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกุล กล่าวว่ากําไรดังกล่าวมีการปรับตัวลดลง อันเนืองมาจากค่าใช้ จ่ายทีเพิมขึน9
จากสาเหตุตามทีเรี ยนแจ้ งก่อนหน้ านี 9 และการตังสํ
9 ารองทีเพิมขึ 9น
ประธานฯ เสนอให้ ดําเนินการประชุมในวาระถัดไปในระหว่างรอผลการลงคะแนนโดยเริ มจากวาระนี 9เป็ นต้ นไป
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นคัดค้ าน ประธานฯ ดําเนินการประชุมในวาระถัดไปในระหว่างรอผลผลการลงคะแนน
ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนี 9ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน )
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มติ :

รั บ รองงบแสดงฐานะการเงิ น และงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ของบริ ษั ท ทิ สโก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท ย่อ ย สําหรั บปี สิ 9นสุด วัน ที gS ธัน วาคม esss ตามที เสนอ ด้ วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี 9

•
•
•
•
วาระที- 4

คะแนนเสียง
(เสียง)
rŽS,PSc,dcŽ
c
Se,rcc
c

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ร้ อยละ
Scc.cc
c.cc
c.cc
c.cc

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรั บปี YQQQ เป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผล และอื-นๆ

นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกลุ เสนอแผนการบริ หารเงินทุน ซึงครอบคลุมเนื 9อหาในวาระที r-P ต่อทีประชุม
นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกลุ รายงานต่อทีประชุมว่า ตลอด s ปี ทีผ่านมา บริ ษัทมีการขยายตัวของธุรกิจในอัตราทีสูงอย่าง
ต่อเนืองและมีผลกําไรจากการดําเนินงานทีเติบโตและสามารถสร้ างอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นได้ สงู กว่าร้ อยละ ec
เป็ นระยะเวลาหลายปี ติดต่อกัน
เพือสร้ างความแข็งแกร่ งให้ กบั เงินกองทุนและฐานะทางการเงินทีมันคง โดยยังคงรั กษาอัตราการจ่ายเงิน
ปั นผลอย่างต่อเนือง จึงเสนอให้ มีการจ่ายเงินปั นผลในอัตรา e.rc บาทต่อหุ้น คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลร้ อยละ
rP ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมในปี esss เพือยังคงอัตราผลตอบแทนเงินปั นผล (Dividend Yield) ในระดับสูง
เช่นปี ทีผ่านมา ในขณะเดียวกันบริ ษัทเสนอให้ ออกใบแสดงสิทธิ ในการจองซื 9อหุ้นเพิมทุนทีโอนสิทธิ ได้ เพือให้
ทางเลือกแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการนําเงินปั นผลกลับมาลงทุนในหุ้นเพิมทุน เพือผลตอบแทนจากการขยายธุรกิจ ในอัตรา Sc
หุ้นเดิมต่อ S TSRs ทีราคา er บาท โดยบริ ษัทเชือมันว่าจะสามารถสร้ างอัตราผลตอบแทนทีดีต่อผู้ถือหุ้น ทังนี
9 9 เพือ
ไม่ให้ เป็ นภาระแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการเพิมทุน จํานวนเงินเพิมทุนจึงเป็ นจํานวนเงินเดียวกับเงินปั นผลทีจ่าย
นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกุลแจ้ งต่อที ประชุมว่า บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ร้ อยละ 5 เป็ นเงิ น
สํารองตามกฎหมาย จนกว่าจะครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึงในปี esss บริ ษัทต้ องจัดสรรเงิ นจํานวน
107,300,000 บาท จากกําไรประจําปี เพือเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย ทังนี
9 9 ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. esgs การจ่ายเงินปั นผลจะจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนัน9 กําไรตามงบการเงินเฉพาะกิจส่วนทีเหลือ
เพือจัดสรรเป็ นเงินปั นผล มีรายละเอียดดังต่อไปนี 9
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กําไรสะสมทียังไม่ได้ จดั สรร ณ ต้ นปี esss
เงินปั นผลจ่ายจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2554
กําไรสุทธิของบริ ษัทสําหรับปี esss
จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย
ผลกําไร/ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
กําไรสะสมที-สามารถจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสําหรั บปี 2555

บาท
1,715,390,528
(1,710,574,402)
2,144,868,083
(107,300,000)
(9,564,000)
2,032,820,209

หลังจากจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 107,300,000 บาทแล้ ว บริ ษัทมีกําไรสะสมทีสามารถ
จัดสรรเป็ นเงินปั นผลสําหรับปี 2555 จํานวน 2,032,820,209 บาท
บริ ษัทมีนโยบายทีจะจ่ายเงินปั นผลในอัตราทีเหมาะสมตามผลการดําเนินงานของกลุ่ม โดยคงไว้ ซึง
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรั พย์เสียงทีแข็งแกร่ ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
ดังนัน9 คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติการจ่ายเงิ นปั นผล จากผลการดําเนินงาน
สําหรับปี esss ในอัตราหุ้นละ e.rc บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ การจ่ายเงินตามอัตราทีเสนอคิด
เป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ S,PrP ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ rP ของกําไรจากผลการดําเนินงานตามงบการเงิน
รวม เทียบกับอัตราร้ อยละ se.r ในปี essr การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตรา
ประมาณร้ อยละ sc หรื อสูงกว่าของกําไรสุทธิในแต่ละปี โดยขึ 9นอยู่กบั ผลการดําเนินงาน ความเพียงพอของเงินกองทุน
ในระยะยาว แผนการลงทุน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยการจ่ายเงินปั นผลจะต้ องไม่ส่งผลกระทบต่อการดํารงสถานะ
ของบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ในฐานะธนาคารพาณิชย์ทีมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทังนี
9 9 กําไร
ส่วนทีเหลือของปี 2554 ตามงบการเงินรวมจะถูกจัดสรรเป็ นเงินกองทุน
ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนี 9ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน )
มติ :

มีมติในเรื องต่างๆ ตามทีเสนอ ดังนี 9
- อนุ ม ัต ิก ารจัด สรรกํ า ไรจากผลการดํ า เนิน งานสํ า หรั บ ปี esss เป็ นเงิน สํ า รองตาม
กฎหมายจํานวน 107,300,000 บาท
- อนุ มัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรั บปี esss ส่วนทีเหลือจากการสํารอง
ตามกฎหมายเป็ นเงิน ปั น ผลให้ แ ก่ผ้ ู ถือ หุ้ น สามัญ และผู้ ถือ หุ้น บุริ ม สิท ธิ ใ นอัต ราหุ้ น ละ
2.40 บาท
- ผู้ถือหุ้นซึงปรากฏรายชือในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที P พฤษภาคม 2556 เป็ น
ผู้มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผล
- กําหนดการจ่ายเงินปั นผลในวันที 23 พฤษภาคม essd และ
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- อนุ มัติก ารจัด สรรกําไรจากผลการดําเนิน งานสําหรั บ ปี esss ส่วนทีเหลือจากการจ่าย
เงินปั นผล เป็ นเงิน กองทุน ตามเกณฑ์ ก ารกํากับ แบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่ง ประเทศ
ไทย
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 9

•
•
•
•
วาระที- 5

คะแนนเสียง
(เสียง)
rŽS,fcs,sSP
c
f,scc
c

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ร้ อยละ
Scc.cc
c.cc
c.cc
c.cc

พิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซือ5 หุ้นเพิ-มทุนที-โอนสิทธิได้ (TSRs)

นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกุลแจ้ งต่อที ประชุมว่า ตามทีกลุ่มทิสโก้ มีแผนในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนือง
การบริ หารจัดการเงินทุนเพือสร้ างความแข็งแกร่ งให้ กบั เงินกองทุนจึงมีความจําเป็ นเพือให้ มนใจว่
ั าบริ ษัทมีฐานะทาง
การเงิ นที มันคง สามารถเติบโตได้ ในอนาคต สําหรั บแผนบริ หารจัดการเงิ นทุนนัน9 บริ ษัทจะเพิมทุนโดยการออก
ใบแสดงสิทธิในการซื 9อหุ้นเพิมทุนทีโอนสิทธิได้ (“ใบแสดงสิทธิ” (TSRs)) ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า ผู้ถือใบแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิ
เพือแลกใบแสดงสิทธิเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัททีอัตราส่วนใบแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิมทุน 1 หุ้น มูลค่าที
ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ทีราคาใช้ สิทธิห้ นุ ละ er บาท
ในการนี 9 บริ ษัทจะออกและจัดสรรใบแสดงสิทธิจํานวน 72,791,209 หน่วยให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท
โดยใบแสดงสิทธิดงั กล่าวแบ่งเป็ น e ชุด แยกตามสัญชาติของผู้ถือหุ้นได้ แก่
(1) ใบแสดงสิ ท ธิ สํ า หรั บ บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลที มี สัญ ชาติ ไ ทย โดยใบแสดงสิ ท ธิ จ ะใช้
สัญลักษณ์ TISCO-T1 และมีห้ นุ เพิมทุนรองรับการใช้ สิทธิของ TISCO-T1 เต็มจํานวน และ
(2) ใบแสดงสิทธิสําหรับบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลทีเป็ นบุคคลสัญชาติต่างด้ าว โดยใบแสดงสิทธิ
จะใช้ สญ
ั ลักษณ์ TISCO-T2 และมีห้ นุ เพิมทุนรองรับการใช้ สิทธิของ TISCO-T2 เต็มจํานวน
ใบแสดงสิทธิในการซื 9อหุ้นเพิมทุนทีโอนสิทธิได้ ถือเป็ นอีกทางเลือกหนึงของการเพิมทุนของบริ ษัท ซึงมี
ลักษณะคล้ ายกับใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) โดยใบแสดงสิทธิ (TSRs) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเดิมเลือกทีจะใช้
สิทธิในการจองซื 9อหุ้นเพิมทุน หรื อขายสิทธิใบแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือรับผลตอบแทนในกรณีทีผู้ถือหุ้นไม่
ต้ องการใช้ สิทธิจองซื 9อหุ้นเพิมทุนของบริ ษัทได้ โดยอายุของใบแสดงสิทธิจะมีระยะเวลาสันไม่
9 เกิน e เดือน
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นายศุภศักดิp จุลศร ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชี 9แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี 9
ถาม ตามแผนการบริ หารเงินทุน ซึงระบุว่าตังอยู
9 ่บนสมมุติฐานทีการขยายตัวของสินเชืออยู่ทีระดับร้ อยละ
Sf ต่อปี ในกรอบระยะเวลา g ปี ข้ างหน้ า จึงขอเรี ยนสอบถามว่าจากสมมุติฐานข้ างต้ น บริ ษัทมีนโยบายทีจะออกใบ
แสดงสิทธิในการซื 9อหุ้นเพิมทุนทีโอนสิทธิได้ (TSRs) ในปี อืนๆต่อไปใช่หรื อไม่
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกลุ ชี 9แจงว่าสําหรับโอกาสทีบริ ษัทจะออกใบแสดงสิทธิในการซื 9อหุ้นเพิมทุนทีโอน
สิทธิได้ (TSRs) ในปี ต่อๆไปนัน9 บริ ษัทยังไม่สามารถระบุได้ ในขณะนี 9 เนืองจากการพิจารณาในเรื องดังกล่าวขึ 9นอยู่กบั
โอกาสทางธุรกิจ ความจําเป็ นของบริ ษัท สภาวะตลาด และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก
ถาม เมือพิจารณาจากการขยายตัวของสินเชือและจํานวนเงินกองทุนทีมีอยู่ของบริ ษัทซึงขยายตัวในอัตราที
ใกล้ เคียงกัน จึงขอเรี ยนถามถึงความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัทในอนาคต
ตอบ นางอรนุช อภิ ศัก ดิp ศิ ริ กุล ชี แ9 จงว่าตามที เรี ย นแจ้ ง ก่ อ นหน้ านี 9 การตัง9 สมมุติ ฐ านดังกล่าวตัง9 อยู่บ น
สมมุติฐานทีบริ ษัทไม่มีการจ่ายเงินปั นผล นอกจากนี 9 เนืองจากบริ ษัทใช้ วิธี Internal Rating – Based (IRB) ในการ
คํานวณเงินกองทุน ซึงหากว่าบริ ษัทมีการบริ หารจัดการความเสียงทีดีจะส่งผลให้ เงินกองทุนอยู่ในระดับทีไม่สูงนัก
เมือเทียบกับวิธีการคํานวณแบบมาตรฐาน (standardized approach) ทังนี
9 9 ตามเกณฑ์ IRB บริ ษัทจะต้ องมีการ
บริ หารจัด การอย่างระมัด ระวังเป็ นอย่างมากเนื องจากผลกระทบที อาจมีต่อทุนของบริ ษัท โดยตามแบบจํ าลอง
(model) ของบริ ษัทที บริ หารอยู่นัน9 สินเชื อขนาดย่อยมีการขยายตัวอยู่ในระดับที ค่อนข้ างสูง ซึงสินเชือรายย่อย
ดังกล่าวจะใช้ เงินกองทุนในระดับทีตํากว่า ซึงหากว่าการขยายตัวอยู่ในลักษณะนี 9 เงินกองทุนทีมีอยู่จะสามารถรองรับ
การขยายตัวของธุรกิ จได้ ถึงร้ อยละ ec โดยสรุ ปแล้ ว เงิ นกองทุนทีบริ ษัทมีอยู่นัน9 เพี ยงพอและสามารถรองรั บการ
ขยายตัวของบริ ษัทในอนาคตได้ ทังนี
9 9 รวมถึงผลตอบแทนผู้ถือหุ้นทีดีด้วย
นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกุล ชี 9แจงเพิมเติมว่าตามหลักเกณฑ์ IRB ทีบริ ษัทนํามาปรับใช้ บริ ษัทมีแผนทีจะ
คงระดับอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง (BIS ratio) ของธนาคารจะอยู่ทีร้ อยละ Se และร้ อยละ Sc สําหรั บ
บริ ษัท เนืองจากธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ครอบคลุมธุรกิจอืนๆ เช่น ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจหลักทรัพย์จดั การกองทุน
เป็ นต้ น ซึงมีความต้ องการในการดํารงเงินกองทุนค่อนข้ างตําเมือเปรี ยบเทียบกับธุรกิจธนาคาร เนืองจากความเสียงที
เกียวข้ องส่วนใหญ่จะเป็ นความเสียงด้ านปฏิบตั ิการต่างจากธนาคาร ทังนี
9 9 ปั จจุบนั ระดับ BIS ratio ของธนาคารอยู่ที
ร้ อยละ Se – Sg โดยแบ่งเป็ นเงินกองทุนขันที
9 S (capital tier I) ทีระดับร้ อยละ f-f.s และ เงินกองทุนขันที
9 e (capital
tier II) ทีระดับร้ อยละ r โดยประมาณ
ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะแจ้ งชือ สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชี 9แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี 9
ถาม เหตุผลทีบริ ษัทไม่ออกหุ้นปั นผล (Stock dividend) เพือลดภาระภาษี เงินปั นผล
ตอบ นางอรนุ ช อภิ ศัก ดิp ศิ ริ กุ ล ชี แ9 จงว่ า ตามที ชี แ9 จงก่ อ นหน้ า นี 9 เนื องจากบริ ษั ท มี โ ครงสร้ างผู้ ถื อ หุ้ น ที
หลากหลาย มีความต้ องการทีแตกต่างกัน บริ ษัทจึงพิจารณาหาวิธีการทีจะสามารถตอบสนองความต้ องการของ
ผู้ถื อ หุ้น ทุก กลุ่ม ได้ สูง สุด ทัง9 นี 9 การจ่ ายหุ้น ปั น ผลหรื อ การออก TSRs ผู้ถื อ หุ้น จะต้ อ งรั บ ภาระภาษี เ งิ น ปั น ผล
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เช่นเดียวกัน และหากว่าบริ ษัทไม่จ่ายเงินปั นผล ผู้ถือหุ้นบางกลุม่ อาจจะปรับตัวรับไม่ทนั ทังนี
9 9 การออก TSRs ถือเป็ น
การให้ ทางเลือกกับผู้ถือหุ้นทีจะใช้ สิทธิในการจองซื 9อหุ้นเพิมทุนหรื อขายสิทธิดงั กล่าวในตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
9 9 ตาม
แผนทีประสงค์ทีจะให้ การเพิมทุนแล้ วเสร็ จภายในไตรมาส e ระยะเวลาการซื 9อขาย TSRs จึงกําหนดไว้ ประมาณ S-e
สัปดาห์
ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนี 9ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
9
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน )
มติ :

มีมติในเรื องต่างๆ ตามทีเสนอ ดังนี 9
(1)

การออกและการจัดสรรใบแสดงสิ ทธิ ในการซื อ9 หุ้นเพิ มทุน ที โอนสิทธิ ไ ด้ จํานวน 72,791,209
หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม (หุ้นสามัญและหุ้น
บุริมสิทธิ ) ต่อ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิ ในกรณี ทีมีเศษหุ้นของใบแสดงสิทธิ คงเหลือจากการจัดสรร
บริ ษัทจะปั ดเศษของหุ้นนันทิ
9 9ง ทังนี
9 9 ใบแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้ สิทธิซื 9อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท
ได้ 1 หุ้น ทีราคาใช้ สิทธิห้ นุ ละ er บาท ทังนี
9 9 บริ ษัทจะออกและจัดสรรใบแสดงสิทธิในการซื 9อหุ้น
เพิมทุน (TSRs) เป็ นสองกลุม่ ตามสัญชาติของผู้ถือหุ้น คือ
(1.1) TISCO-TS จัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมทีเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลสัญชาติไทย และ
(1.2) TISCO-Te จัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามทีเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลต่างด้ าว
(1.3) ผู้ถือหุ้นทีมีรายชือ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทีได้ รับการจัดสรรใบแสดง
สิทธิสามารถซื 9อขายใบแสดงสิทธิ TISCO-T1 และ TISCO-T2 ได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในช่วงเวลาทีกําหนด โดยจะทําการแยกการซื 9อขาย

(2)

วิธีการจัดสรรหุ้นเพิมทุนให้ แก่ผ้ ูถือใบแสดงสิทธิ TISCO-T1 และ TISCO-T2 ตามสิทธิของผู้ถือ
หุ้นเดิมในเรื องทีเกียวกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างชาติในอัตราทีกฎหมายกําหนด

(3)

ผู้ถือหุ้นซึงปรากฎรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที 7 พฤษภาคม 255d เป็ นผู้ มีสิท ธิ
ได้ รับการจัดสรรใบแสดงสิทธิ (Right Offering)
มอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารกลุ่มทิ สโก้ ในการกําหนด
รายละเอีย ดที เกี ยวกับ การออก และจัดสรรของใบแสดงสิทธิ ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้นเดิมของ
บริ ษัท รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาใช้ สิทธิ การชําระเงิน และเรื อง
อืนๆ ทีเกียวข้ อง

(4)
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ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 9

•
•
•
•
วาระที- 6

คะแนนเสียง
(เสียง)
rŽc,SSf,dSP
gSS,gcc
S,gfr,Scc
c

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ร้ อยละ
ŽŽ.dd
c.cd
c.ef
c.cc

พิ จารณาอนุ มั ติ การลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษั ท และแก้ ไขหนั งสื อบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษั ท
ข้ อ ` เพื-อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิท- ไี ด้ เปลี-ยนแปลงเป็ นหุ้นสามัญแล้ ว

นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกุลแจ้ งต่อทีประชุมว่า ปั จจุบนั บริ ษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 11,002,000,000
บาท แบ่งเป็ นหุ้นบุริมสิทธิจํานวน gPe,efP,ŽSr หุ้นและหุ้นสามัญจํานวน PeP,912,086 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ Sc
บาท ทัง9 นี 9 ก่อนการเพิมทุนจดทะเบียนเพือรองรั บการ ใช้ สิทธิ ของใบแสดงสิทธิ ในการซื 9อหุ้นเพิมทุนทีโอนสิทธิ ได้
ตามรายละเอียดในวาระ 5 บริ ษัทจะต้ องลดทุนจดทะเบี ยนโดยวิธีตัดหุ้นบุริมสิทธิ ทียังมิได้ ออกจํ าหน่ายจํ านวน
372,287,914 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ซึงหุ้นจํานวนดังกล่าวได้ แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญแล้ ว ดังนัน9 บริ ษัท
จะลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตดั หุ้นบุริมสิทธิทียังมิได้ ออกจําหน่ายตามมาตรา Src แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทโดยวิธีลด
หุ้นบุริมสิทธิ ทียังมิได้ ออกจําหน่ายจํานวน 372,287,914 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ Sc บาท โดยบริ ษัทจะลดทุนจด
ทะเบียนจาก 11,002,000,000 บาท เป็ น 7,279,120,860 บาท
เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณา
และอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 ดังนี 9
ข้ อ r

ทุนจดทะเบียน

:

แบ่งออกเป็ น

:

มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ

:
:
:

7,279,120,860 บาท (เจ็ดพันสองร้ อยเจ็ดสิบเก้ าล้ าน หนึงแสน
สองหมืนแปดร้ อยหกสิบบาท)
727,912,086 หุ้น (เจ็ดร้ อยยีสิบเจ็ดล้ านเก้ าแสนหนึงหมืน
สองพันแปดสิบหกหุ้น)
10 บาท (สิบบาท)
33,858 หุ้น (สามหมืนสามพันแปดร้ อยห้ าสิบแปดหุ้น)
727,878,228 หุ้น (เจ็ดร้ อยยีสิบเจ็ดล้ านแปดแสนเจ็ดหมืน
แปดพันสองร้ อยยีสิบแปดหุ้น)
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ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนี 9ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
9
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน )
มติ :

มีมติในเรื องต่างๆ ตามทีเสนอ ดังนี 9
มติ : มีมติในเรื องต่างๆ ตามทีเสนอ ดังนี 9
- อนุมัตกิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทโดยวิธีลดหุ้นบุริมสิทธิทียังมิได้ ออกจําหน่ายจํานวน
372,287,914 หุ้ น มูล ค่ า ที ตราไว้ ห้ ุ น ละ Sc บาท โดยบริ ษั ท จะลดทุ น จดทะเบี ย น จาก
11,002,000,000 บาท เป็ น 7,279,120,860 บาท
- อนุ มัติการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 ดังนี 9
ข้ อ r
ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ

: 7,279,120,860 บาท (เจ็ดพันสองร้ อยเจ็ดสิบเก้ าล้ านหนึงแสน
สองหมืนแปดร้ อยหกสิบบาท)
:
727,912,086 หุ้น (เจ็ดร้ อยยีสิบเจ็ดล้ านเก้ าแสนหนึงหมืน
สองพันแปดสิบหกหุ้น)
:
10 บาท (สิบบาท)
:
:

33,858 หุ้น (สามหมืนสามพันแปดร้ อยห้ าสิบแปดหุ้น)
727,878,228 หุ้น (เจ็ดร้ อยยีสิบเจ็ดล้ านแปดแสนเจ็ดหมืน
แปดพันสองร้ อยยีสิบแปดหุ้น)

ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 9

•
•
•
•

คะแนนเสียง
(เสียง)
rŽS,PŽP,ŽSP
S,gcc
Sr,fcc
c

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
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ร้ อยละ
Scc.cc
c.cc
c.cc
c.cc

วาระที- 7

พิจารณาอนุ มัติการเพิ-มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทเพื-อรองรั บการใช้ สิทธิของใบแสดงสิทธิใน
การซื อ5 หุ้ น เพิ- ม ทุ น ที- โ อนสิ ท ธิ ได้ และแก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ ` เพื- อ ให้
สอดคล้ องกับการเพิ-มทุนจดทะเบียน

นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกลุ แจ้ งต่อทีประชุมว่าภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทตามรายละเอียด
ในวาระที 6 บริ ษัทจะมีทุนจดทะเบียนจํานวน 7,279,120,860 บาท ทังนี
9 9 เพือรองรับการใช้ สิทธิของใบแสดงสิทธิใน
การซื 9อหุ้นเพิมทุนทีโอนสิทธิได้ ตามรายละเอียดในวาระ 5 บริ ษัท จะเพิ มทุนจดทะเบียนจํานวน 727,912,cŽc บาท
ส่งผลให้ ทนุ จดทะเบียนของบริ ษัทมีจํานวนทังสิ
9 9น f,ccP,cge,Žsc บาท
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการเพิ มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เพื อ
รองรั บมติของ ทีประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเรื องการพิจารณาและอนุมตั ิการออกใบแสดงสิทธิ ในการซื 9อหุ้นเพิ มทุนที
โอนสิทธิ ได้ (TSRs) โดยแก้ ไขทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัทจากเดิม 7,279,Sec,860 บาทเป็ น 8,007,032,950 บาท
โดยเพิ มทุนจดทะเบียนเป็ นจํานวน PeP,ŽSe,cŽc บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 72,791,209 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ
Sc บาท
เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนดังกล่าว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณา
และอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 ดังนี 9
ข้ อ 4

ทุนจดทะเบียน

:

แบ่งออกเป็ น

:

มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ

:
:
:

8,007,032,950 บาท (แปดพันเจ็ดล้ านสามหมืนสองพันเก้ า
ร้ อยห้ าสิบบาท)
800,703,295 หุ้น (แปดร้ อยล้ านเจ็ดแสนสามพันสองร้ อย
เก้ าสิบห้ าหุ้น)
10 บาท (สิบบาท)
33,858 หุ้น (สามหมืนสามพันแปดร้ อยห้ าสิบแปดหุ้น)
800,669,437 หุ้น (แปดร้ อยล้ านหกแสนหกหมืนเก้ าพันสี
ร้ อยสามสิบเจ็ดหุ้น)

นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกลุ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าวัตถุประสงค์ของการเพิมทุนของบริ ษัทตามทีชี 8แจงใน
แผนการบริ หารเงินทุนนันเพื
8 อนําเงินดังกล่าวมาใช้ ในการเพิมทุนของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นบริ ษัท
ย่อยของบริ ษัท
และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบการซื 9อหุ้นสามัญเพิมทุนของธนาคารทิสโก้ ตามแผนบริ หารเงินทุนของ
กลุม่ ทิสโก้ โดยธนาคารจะเพิมทุนจดทะเบียนเป็ น f,SŽS,PSe,fec บาท โดยเพิมทุนจดทะเบียนจํานวน ŽSc,SŽc,gec
บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน ŽS,cSŽ,cge หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ Sc บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจะ
จัดสรรตามอัตราส่วน f หุ้นเดิม (หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ S หุ้นสามัญเพิมทุน ทีราคาเสนอขายหุ้นละ ec.ff
บาท ซึงราคาเสนอขายคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีของส่วนของเจ้ าของ ณ วันที gS ธันวาคม esss คิดเป็ นมูลค่า
รวมทังสิ
9 9น S,900 ล้ านบาททังนี
9 9เพือสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
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ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

(การลงมติในวาระนี 9ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู
9
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
มติ :

มีมติในเรื องต่างๆ ตามทีเสนอ ดังนี 9
- อนุ มัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เพือรองรั บมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเรื องการ
พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารออกใบแสดงสิ ท ธิ ใ นการซื อ9 หุ้ นเพิ มทุ น ที โอนสิ ท ธิ ไ ด้ (TSRs)
โดยแก้ ไขทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษั ทจากเดิ ม 7,279,Sec,860 บาทเป็ น 8,007,032,950 บาท
โดยเพิ มทุนจดทะเบียนเป็ นจํานวน PeP,ŽSe,cŽc บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 72,791,209 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ Sc บาท
- อนุ มัติการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 ดังนี 8
ข้ อ 4
ทุนจดทะเบียน

:

แบ่งออกเป็ น

:

มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ

:
:
:

8,007,032,950 บาท (แปดพันเจ็ดล้ านสามหมืนสองพันเก้ า
ร้ อยห้ าสิบบาท)
800,703,295 หุ้น (แปดร้ อยล้ านเจ็ดแสนสามพันสองร้ อย
เก้ าสิบห้ าหุ้น)
10 บาท (สิบบาท)
33,858 หุ้น (สามหมืนสามพันแปดร้ อยห้ าสิบแปดหุ้น)
800,669,437 หุ้น (แปดร้ อยล้ านหกแสนหกหมืนเก้ าพัน
สีร้ อยสามสิบเจ็ดหุ้น)

ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 9

•
•
•
•

คะแนนเสียง
(เสียง)
rŽc,SSd,dSP
gSr,gcc
S,gfg,Scc
c

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ร้ อยละ
ŽŽ.ds
c.cd
c.ef
c.cc

และรั บทราบการซื 9อหุ้นสามัญเพิมทุนของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัท ตามแผนบริ หารเงินทุนของกลุม่ ทิสโก้ โดยธนาคารจะเพิมทุนจดทะเบียนเป็ น f,SŽS,PSe,fec
บาท โดยเพิมทุนจดทะเบียนจํานวน ŽSc,SŽc,gec บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน ŽS,cSŽ,cge หุ้น
มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ Sc บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจะจัดสรรตามอัตราส่วน f หุ้นเดิม
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(หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ S หุ้นสามัญเพิมทุน ทีราคาเสนอขายหุ้นละ ec.ff บาท ซึงราคา
เสนอขายคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีของส่วนของเจ้ าของ ณ วันที gS ธันวาคม esss คิดเป็ น
มูลค่ารวมทังสิ
9 9น S,900 ล้ านบาททังนี
9 9เพือสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
วาระที- 8

พิจารณาอนุมัตจิ าํ นวนกรรมการและการเลือกตัง5 กรรมการ

ประธานฯ แจ้ งต่อทีประชุมว่า เนืองจากในวาระที 8 และ 9 เป็ นการพิ จารณาเรื องทีเกี ยวข้ องกับ
กรรมการบริ ษัท ดังนันเพื
9 อการกํากับดูแลกิจการทีดี คณะกรรมการสมัครใจออกจากทีประชุมในระหว่างการพิจารณา
วาระดังกล่าว และเสนอให้ ทีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นท่านใดท่านหนึงเป็ นผู้ดําเนินการประชุมในวาระที 8 และ 9
ทีประชุมเลือก ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ถือหุ้น ทําหน้ าทีดําเนินการประชุมในวาระที 8 และ 9
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียรแจ้ งต่อทีประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี ทุกครัง9 ให้ เลือกตังคณะกรรมการทั
9
งชุ
9 ดพร้ อมกันในคราวเดียว ส่งผลให้ คณะกรรมการทังคณะครบวาระ
9
การดํารงตําแหน่งพร้ อมกันในวันนี 9
ในวาระนีแ9 บ่งการพิจารณาเป็ น 2 ส่วน โดยส่วนที 1 เป็ นการพิจารณาอนุมตั ิจํานวนกรรมการ และ
ส่วนที 2 เป็ นการพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการ
9
ในการพิจารณาอนุมัติจํานวนกรรมการ ข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดให้ ผ้ ูถือหุ้นโดยมติของที ประชุม
ผู้ถือหุ้นกําหนดจํานวนผู้ทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทเป็ นครัง9 คราวโดยให้ มีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ
ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทัง9 หมดต้ องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร รวมทัง9 มีสัดส่วนของกรรมการที มี
สัญชาติไทยตามทีกฎหมายกําหนดซึงต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ Ps ของจํานวนกรรมการทังหมด
9
ในการนี 9คณะกรรมการตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณา
จํานวนกรรมการทีเหมาะสมในการกํากับดูแลกิจการบริ ษัท คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของบุคคลทีได้ รับการเสนอ
ชือให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการทีมีต่อบริ ษัท โดยคํานึงถึงความจําเป็ นขององค์กร เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทมี
ขนาดและองค์คณะทีเหมาะสมทีสุด จึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดจํานวนกรรมการ 12 คน
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียรเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิจํานวนกรรมการตามทีเสนอ โดยแจ้ งว่าผู้ถือ
หุ้นทีมาประชุมด้ วยตนเอง หรื อมีผ้ แู ทนรับมอบฉันทะให้ มาร่ วมประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุ้น
จากนัน9 ดร. สุวรรณ วลัยเสถียรชี 9แจงว่าในส่วนของการเลือกตังกรรมการ
9
ข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดให้ นํา
วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ ในการเลือกตังกรรมการ
9
เพือช่วยให้ ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสใน
การเลื อกตัง9 ตัวแทนเข้ ารั บตํ าแหน่ งกรรมการบริ ษั ทมากยิ งขึ น9 โดยได้ อธิ บายวิ ธี การลงคะแนนเสี ยงแบบสะสมใน
รายละเอียดต่อทีประชุม
นอกจากข้ อกํ าหนดทางกฎหมาย บริ ษั ทมี นโยบายส่ งเสริ มการกํ ากับดูแลกิ จการที ดี โดยได้ แต่ งตัง9
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพือทําหน้ าทีคัดเลือกและเสนอชือบุคคลทีเหมาะสมเพือเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการ และดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีขนาดและองค์ประกอบทีเหมาะสม นอกจากนี 9 บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น
ทุกรายเสนอชื อบุคคลที มี คุณสมบัติ เหมาะสมเพื อเข้ ารั บการพิ จารณาเลือกตัง9 เป็ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า
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ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ตังแต่
9 วนั ที g ตุลาคม esss - 7 มกราคม 2556 ซึงเมือพ้ นกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
9 นกรรมการแต่อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนจะคัด เลื อ กและกลันกรองบุ ค คลที มี คุณ สมบั ติ
เหมาะสม โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประวัติ และประสบการณ์ ในด้ านต่างๆ มีความเข้ าใจเพียงพอด้ าน
การเงินและการธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย และอืนๆ โดยคํานึงถึงความต้ องการและประโยชน์ สูงสุดขององค์กร
การกํากับดูแลกิจการทีดี กฎหมาย และกฎระเบียบทีเกียวข้ อง เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีขนาดและองค์คณะที
เหมาะสมทีสุด
ทังนี
9 9 บุคคลทีได้ รับการเสนอชือให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้ ซึงเข้ มงวดกว่าประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ กับบริ ษัท บริ ษัทในกลุ่มและผู้บริ หาร ใน
ลักษณะทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้
เนืองจากในปี essd นีน9 างกฤษณา ธีระวุฒิและนายชายน้ อย เผือนโกสุม มีความประสงค์ทีจะไม่ต่อ
วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัททัง9 นี 9 เพื อดํารงองค์ คณะกรรมการที Se ท่าน คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ ทําการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีมีความเหมาะสมเพือเข้ าดํารงตําแหน่งแทนทีกรรมการ
อิสระทัง9 e ท่านทีไม่ขอต่อวาระ
ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติทีเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการบริ ษัท ของ
บุคคลทีได้ รับการคัดเลือกตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว คณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการเลือกตังบุ
9 คคลดังต่อไปนี 9เป็ นกรรมการบริ ษัท ทังนี
9 9 ประวัติของบุคคล
ผู้ได้ รับการเสนอชือ ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมทีได้ จดั ส่งไปให้ ท่านผู้ถือหุ้น
ชือ - นามสกุล
S. นายปลิว มังกรกนก
2. นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
3. นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกลุ
4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
5. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
6. ศ. ดร. ปราณี ทินกร
7. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
8. นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ
9. นายชือ-เหา ซุน
10. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล
11. นายพิชยั ฉันทวีระชาติ
12. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
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ตําแหน่งทีเสนอ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกท่านทียังไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นการล่วงหน้ าทุกท่าน
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้ แก่ เจ้ าหน้ าที เพื อรวบรวมนับคะแนนเสี ยงสํ าหรั บการพิ จารณาเลื อกตัง9
กรรมการ
นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิp ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชี 9แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี 9
ถาม สัดส่วนจํานวนบุคคลทีมีสญ
ั ชาติต่างชาติทีได้ รับการเสนอชือให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัท
เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนดหรื อไม่
ตอบ ดร. สุวรรณชี 9แจงจํานวนบุคคลสัญชาติต่างชาติทีได้ รับการเสนอชือให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทมีจํานวนคิดเป็ นร้ อยละ es ถือว่าเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด
นางศรัญญา จินดาวณิช ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชี 9แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี 9
ถาม ขอให้ ชีแ9 จงรายละเอียดเพิมเติมสําหรั บบุคคลทีได้ รับการเสนอชือให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทจํ านวน e ท่านซึงมิได้ ระบุรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมของบริ ษัท ซึงการทีบริ ษัทไม่ได้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ดัง กล่ า วอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ คะแนนการประเมิ น การกํ า กับ กิ จ การของบริ ษั ท (Corporate Governance
Assessment) และการตัดสินใจผู้ถือหุ้นบางกลุม่ เช่น ผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างประเทศ เป็ นต้ น
ตอบ นายเอกพล อภินันทร์ เลขานุการบริ ษัทชีแ9 จงว่า บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิ ของผู้ถือหุ้น
การเปิ ดเผยข้ อมูล และการดูแลกํากับกิจการทีดี แต่เนืองด้ วยข้ อกําหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงาน
กํากับทีเกียวข้ อง ทําให้ บริ ษัทไม่สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวได้ ในหนังสือเชิญประชุมทีนําส่งให้ กับผู้ถือหุ้น ทังนี
9 9
บริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลและประวัติของบุคคลดังกล่าวต่อผูถือหุ้นทันทีทีได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย
ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนี 9 สําหรับการพิจารณาอนุมตั ิจํานวนกรรมการของบริ ษัทต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สําหรั บการพิ จารณา
เลือกตังกรรมการ
9
ใช้ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้ อบังคับของบริ ษัท)
มติ :

มีมติในเรื องต่างๆ ตามทีเสนอ ดังนี 9
- อนุมัตจิ ํานวนกรรมการของบริ ษัทที 12 คน ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 9
คะแนนเสียง
(เสียง)
rsc,eSs,srd
• เห็นด้ วย
ed,sSf,srS
• ไม่เห็นด้ วย
Ss,cfd,grS
• งดออกเสียง
e,ecc
• บัตรเสีย
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ร้ อยละ
ŽS.sr
s.gŽ
g.cP
c.cc

- อนุมัตกิ ารเลือกตังบุ
9 คคลดังรายชือต่อไปนี 9เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมดังต่อไปนี 9
ชื-อ-นามสกุล

วาระที- 9

1.

นายปลิว มังกรกนก

เห็นด้ วย
(เสียง)
gde,cfs,cef

ไม่ เห็นด้ วย
(เสียง)
gŽ,fds,dsŽ

2.

นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)

fcg,sŽS,fef

gs,cŽg,fsŽ

3.

นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกลุ

gPr,fee,fef

eP,cŽP,fsŽ

4.

รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริยวัฒน์

374,966,128

26,944,559

5.

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

gPr,ŽdS,fef

ed,Žrf,fsŽ

6.

ศ. ดร. ปราณี ทินกร

gPr,Ždd,128

ed,Žrr,ssŽ

7.

นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

gPr,Ždc,Žef

ed,Žrr,ssŽ

8.

นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ

gPg,Pef,sef

ef,SŽs,ŽsŽ

9.

นายชือ-เหา ซุน

fSS,sde,Sef

eP,cŽg,ssŽ

10.

นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

gPr,fSr,Sef

eP,cŽg,ssŽ

11.

นายพิชยั ฉันทวีระชาติ

grs,ccS,def

ge,Pdg,ŽsŽ

12.

ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

grr,fdP,eef

ge,Pdg,ŽsŽ

5,290,328,336

357,750,908

งดออกเสียง

esg,PŽe,eŽe

บัตรเสีย

c

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ และรั บทราบค่ าตอบแทนกรรมการในปั จจุบัน

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียรแจ้ งต่อทีประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี esss ของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เมือวันที ed เมษายน esss ผู้ถือหุ้นมีมติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในรู ปของเงิน
รางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี 9ยประชุม และโบนัส ให้ แก่ประธานคณะกรรมการบริ ษัทไม่เกิน e,rcc,ccc บาทต่อปี
และกรรมการท่ านอื นไม่เกิ นท่านละ scc,ccc บาทต่อปี โดยให้ มีผ ลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีก ารเปลี ยนแปลง
คณะกรรมการตามทีได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินทีแน่นอน และจํานวนเงินทีจะจ่ายจริ งในแต่ละ
คราว ทัง9 นี 9 ไม่รวมถึงสิทธิ ทีกรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ อืนเพิมเติมกรณี ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีเพิมเติม
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ข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึงหรื อหลายคนปฏิบัติ
การอย่างใดอย่างหนึงแทนคณะกรรมการก็ได้ สําหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้ รับมอบหมายนันให้
9 คณะกรรมการ
เป็ นผู้กํ าหนดขอบเขตหน้ าที ของกรรมการที ได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บัติ ง านในคณะกรรมการชุด อื นปรากฏตาม
รายละเอียดในส่วนที S หัวข้ อที f การจัดการ ของรายงานประจําปี
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ น
ผู้ พิ จ ารณาอัต ราค่ า ตอบแทนที เหมาะสมและเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยอัต ราและองค์ ป ระกอบของ
ค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องสามารถจูงใจกรรมการทีมีความสามารถและมีความสําคัญต่อการปฏิ บัติหน้ าทีของ
คณะกรรมการ โดยหลีกเลียงการจ่ายค่าตอบแทนทีมากเกินความจําเป็ น ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการทีมิได้ เป็ น
ผู้บริ หารควรพิ จารณาตามหลัก ปฏิบ ัติโ ดยทัวไปในอุต สาหกรรมนัน9 ๆ ซึงพิ จ ารณาจากประสบการณ์ ทํา งาน
ความตั 9งใจและความทุ่มเท รวมทังคุ
9 ณประโยชน์ต่างๆ ทีกรรมการแต่ละคนสามารถทําให้ กบั บริ ษัทได้ ในกรณี ที
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ กรรมการรายใดทําหน้ าทีเพิมเติม (เช่น การเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ
เป็ นต้ น) กรรมการรายนันจะได้
9
รับค่าตอบแทนเพิมเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการทีได้ รับมอบหมายหน้ าทีเพิมเติมดังกล่าว
อนึง สําหรั บค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทในกลุ่มทิ สโก้ นอกเหนื อจากการจ่ายค่าตอบแทน
ให้ แก่กรรมการของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ ว ในปี esss มีการ
จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการทีมิได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และ/
หรื อ ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้ ในรู ปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี 9ยประชุม และโบนัส
ในรู ปแบบและอัต ราเดี ยวกับที จ่ ายให้ กับ กรรมการบริ ษัท ทิ สโก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จํ ากัด (มหาชน) โดยให้ มี ผ ล
ตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง คณะกรรมการบริ ษัทตามทีได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกําหนดจํานวน
เงิ นที แน่น อน และจํ านวนเงิ นที จ่ ายจริ ง ในแต่ล ะคราว ทัง9 นี 9 ไม่ร วมถึง สิ ทธิ ทีกรรมการจะได้ รั บค่าตอบแทนหรื อ
ผลประโยชน์อืนเพิมเติม กรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีเพิมเติม
ในการนี 9 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี เพือให้ มนใจว่
ั าอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับภาระหน้ าทีและความรั บผิดชอบ
ของกรรมการจากการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนในปั จจุบนั พบว่าอัตราดังกล่าวสอดคล้ องกับแนวปฏิบัติ
ทัวไปในอุตสาหกรรมเดียวกัน
คณะกรรมการโดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอ
ให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการในรู ปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย9 ประชุม และ
โบนัส ให้ แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน e,rcc,ccc บาทต่อปี และกรรมการท่านอืนไม่เกินท่านละ scc,ccc บาท
ต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง คณะกรรมการบริ ษัทตามทีได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น
จะกํ าหนดจํ านวนเงิ นที แน่นอน และจํ านวนเงิ นที จ่ายจริ งในแต่ละคราว ทัง9 นี 9 ไม่รวมถึงสิทธิ ทีกรรมการจะได้ รั บ
ค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อืนเพิมเติม กรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีเพิมเติม
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นอกจากนี 9คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั ดังนี 9
ค่าตอบแทน
ค่ าตอบแทนรายเดือน
เบีย5 ประชุม
(บาท/เดือน)
(บาท/การประชุม)
คณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการ

กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ทีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

200,000
40,000

-

-

40,000
35,000

-

50,000
40,000
35,000

-

50,000
40,000

ทัง9 นี 9 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะต้ อ งได้ รับความเห็นชอบจากที ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
9
้ ถือหุ้นซึงมาประชุม ทังนี
9 9 กรรมการทีเป็ นผู้ถือหุ้นเข้ า
ข่ายเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนี 9ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า e ใน g
ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม กรรมการทีเป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าข่ายเป็ นผู้มีส่วนได้ เสีย ไม่มีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน)
มติ :

อนุ มัติค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการในรู ปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี 9ยประชุม และโบนัส
ให้ แก่ ป ระธานคณะกรรรมการบริ ษั ท ไม่ เ กิ น e,4cc,ccc บาทต่ อ ปี และกรรมการท่ า นอื น
ไม่ เ กิ น ท่ า นละ scc,ccc บาทต่ อ ปี โดยให้ มี ผ ลตลอดไปหรื อจนกว่ า จะมี ก ารเปลี ยนแปลง
คณะกรรมการตามทีได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินทีแน่นอน และจํานวนเงินทีจะ
จ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
9 9 ไม่รวมถึงสิทธิทีกรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อืนเพิมเติม
กรณี ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบัติหน้ าทีเพิมเติมตามทีเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี 9
คะแนนเสียง
ร้ อยละ
(เสียง)
rfr,scP,gŽe
Žf.sS
• เห็นด้ วย
s,Scc
c.cc
• ไม่เห็นด้ วย
SPf,Žcc
c.cr
• งดออกเสียง
0
0.00
• บัตรเสีย
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และรั บทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั ตามทีเสนอ
ภายหลังจากทีประชุมพิจารณาวาระทีเกียวข้ องกับกรรมการเสร็ จสิ 9นแล้ ว บุคคลทีได้ รับการเลือกตังให้
9
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการทุกท่านของบริ ษัทจึงกลับเข้ าร่ วมประชุมต่อไป
วาระที- 10 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง5 ผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่ าตอบแทนสําหรั บปี 2556
ประธานฯ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
9 ้ สอบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับ
ปี 2556 และขอให้ นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี 9แจงรายละเอียดในวาระนี 9
นางสาวปนัด ดา กนกวัฒ น์ แจ้ งต่ อ ที ประชุ ม ว่ า ข้ อบั ง คับ ของบริ ษั ท กํ า หนดให้ ที ประชุ ม สามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
9 ้ สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริ ษัทสําหรับปี 255d ตามแนวปฏิบตั ิเรื องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการเพือเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
9 ้ สอบบัญชี
คณะกรรมการโดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
9 ้ สอบ
บัญชีของบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สําหรับปี 2556 โดยมีค่าตอบแทน
จํานวนไม่เกิน 520,000 บาท โดยมีรายชือผู้สอบบัญชี ดังนี 9
- นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที gPgr
- นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที gsSd และ
- นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที rrŽŽ
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึงสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ทังนี
9 9 ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ รับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ ว
ทังนี
9 9 ผู้สอบบัญชีทงั 9 3 ท่านไม่ได้ สอบบัญชีให้ บริ ษัทต่อเนืองกันเกินกว่า 3 ปี ประวัติของผู้สอบบัญชี
ปรากฏในหน้ า 94-96 ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมทีได้ จดั ส่งไปให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
นอกจากนี 9 เพื อให้ งบการเงิ นของกลุ่มมี มาตรฐานที สอดคล้ องกัน ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท สํ านักงาน
เอิ นส์ ท แอนด์ ยัง จํ ากัด ยังได้ รั บการแต่งตัง9 ให้ เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษั ทย่ อยในกลุ่มทิ สโก้ อี ก 10 แห่ ง โดยมี
ค่าตอบแทนจํานวนรวมไม่เกิน d,ffc,ccc บาท
สําหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสําหรั บปี 255d จํานวน 7,rcc,ccc บาท
เพิ มขึน9 จากปี ก่อนร้ อยละ 2.8 หรื อ 200,ccc บาท การปรับเพิมของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นการเพิมขึ 9นตามอัตรา
ปกติ เป็ นไปตามปริ มาณธุรกรรมและปริ มาณงานทีเพิมขึน9 ตามการขยายตัวของธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ การบังคับใช้
มาตรฐานบัญชีใหม่ หลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง และสอดคล้ องกับขอบเขตงานทีเพิมขึ 9นของบริ ษัทย่อย
นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิp ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชี 9แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี 9
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ถาม เสนอให้ แสดงจํานวนปี ทีสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านแทนการแสดงจํานวนปี ทีสอบบัญชีให้
กลุม่ ทิสโก้ ตามทีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
ตอบ ประธานฯ ชี แ9 จงว่า การเปิ ดเผยจํ านวนปี ที สอบบัญ ชี ใ ห้ บ ริ ษั ท นัน9 เป็ นไปตามข้ อ กํ า หนดในการ
เปลียนแปลงผู้ส อบบัญชี ทีกํ าหนดให้ บริ ษัท ที ออกหลัก ทรั พ ย์ ซึงเป็ นบริ ษัท จดทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พย์ มีการ
หมุนเวียนหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าทีสอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
มาแล้ วสามรอบปี บัญชีติดต่อกัน ทังนี
9 9 บริ ษัทได้ พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีดงั กล่าวแล้ วว่ามี
ประสบการณ์ ความเชียวชาญในการสอบบัญชีเหมาะสมทีจะสอบบัญชีของบริ ษัท และรับคําเสนอแนะทีจะแสดง
จํานวนปี ประสบการณ์การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครัง9 ต่อไป
ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนี 9ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน )
มติ :

อนุ มัติแต่งตังผู
9 ้ สอบบัญชีของบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
สําหรั บปี essd โดยได้ รับค่าตอบแทนจํานวนไม่เกิน sec,ccc บาทตามทีเสนอ โดยมีรายชือผู้สอบ
บัญชีดงั ต่อไปนี 9
- นางสาวรัตนา จาละ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน gPgr

- นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน gsSd และ

- นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน rrŽŽ

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึงสามารถลงนามในรายงานผู้สอบบัญชีได้
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 9

•
•
•
•

คะแนนเสียง
(เสียง)

4ŽS,665,928
4,400
152,300
0

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ร้ อยละ
99.97
0.00
0.03
0.00

วาระที- 11 เรื- องอื-นๆ ถ้ ามี
ประธานฯ แจ้ งว่าทีประชุมได้ พิจารณาวาระการประชุมตามทีกําหนดครบถ้ วนแล้ ว และขอให้ ผ้ ูถือหุ้น
เสนอเรื องเพือพิจารณาเพิมเติมและแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามข้ อสงสัยต่างๆ
นายสิทธิโชค บุญวาณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชี 9แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี 9
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ถาม ปั จจัยทางเศรษฐกิจทีอาจส่งผลให้ การขยายตัวของสินเชือไม่เป็ นไปตามเป้าหมายทีบริ ษัทวางไว้
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกลุ ชี 9แจงว่าปั จจัยต่างๆ ทีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจย่อมส่งผลกระทบต่อธนาคาร
และสถาบันการเงิ น ไม่ว่าจะเป็ นปั จจัยทางเศรษฐกิ จ การเงิ น การเมือง อัตราดอกเบี ย9 และอัตราแลกเปลียน ซึง
ผลกระทบทีเกิดขึ 9นจะมากหรื อน้ อยนัน9 ขึ 9นอยู่กบั การบริ หารจัดการของบริ ษัท ทังนี
9 9 บริ ษัทได้ วางเป้าหมายทางธุรกิจ
ตามสถานการณ์ โดยในทางปฏิบตั ิ บริ ษัทจะพยายามผลักดันให้ ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับทีสูงกว่าเป้าหมายที
วางไว้
ถาม ผลกระทบจากค่าเงินบาททีแข็งตัวต่อผลประกอบการของธนาคารและ/หรื อลูกค้ าธนาคาร
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกลุ ชี 9แจงว่า ผลกระทบโดยตรงจากอัตราแลกเปลียนทีมีตอ่ บริ ษัทนันอยู
9 ่ในระดับที
ตํามาก เนืองจากบริ ษัทไม่ได้ ดําเนินธุรกิจทางด้ านอัตราแลกเปลียนโดยตรง และในธุรกิจทีมีความเกียวเนืองกับอัตรา
แลกเปลียน บริ ษัทมีการประกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียน (currency hedge) ไว้ แล้ ว สําหรั บผลกระทบ
ทางอ้ อมนัน9 อาจจะมีบ้างเนืองจากเป็ นผลกระทบทีมีตอ่ เศรษฐกิจโดยรวม
ผู้ถือหุ้นกล่าวแสดงความชืนชมบริ ษัทต่อผลประกอบการ ราคาหลักทรั พย์ และอัตราการปั นผลของ
บริ ษัท รวมถึงความรวดเร็ วในการให้ บริ การของบริ ษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด และสอบถามเพิมเติม ดังนี 9
ถาม ผลกระทบและกลยุทธ์ธุรกิจสินเชือเช่าซื 9อรถยนต์ ภายหลังการสิ 9นสุดมาตรการรถคันแรก
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสําหรับคําชมทีให้ กบั บริ ษัท
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกุล ชี 9แจงว่าการสิ 9นสุดลงของนโยบายรถยนต์คนั แรกของรั ฐบาลนัน9 ย่อมส่งผล
กระทบทําให้ ตลาดรถยนต์ในปี นี 9ชลอตัวลง ทังนี
9 9 รวมถึงธุรกิจสินเชือเช่าซื 9อทีอาจปรับตัวลงเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม
สาเหตุทีสินเชื อรถยนต์ในปี ที ผ่านมาขยายตัวสูงมากนัน9 เป็ นผลสืบเนืองมาจากปั จจัย e ปั จจัยหลักกล่าวคือ การ
เลือนการซื 9อรถจากปี ก่อนหน้ าอันเนืองมาจากอุทกภัยนํ 9าท่วมทีผ่านมา และมาตรการรถคันแรก ซึงปั จจัยเหล่านี 9เป็ น
ปั จจัยเพิมเติมทีผลักดันให้ สินเชือเช่าซื 9อรถยนต์ขยายตัวสูงมากกว่าปกติ โดยสําหรับในปี นี 9 บริ ษัทคาดการณ์ ว่าการ
ขยายตัวของสินเชือเช่าซื 9อรถจะยังคงอยู่ในระดับทีดี เนืองจากรถยนต์ตามนโยบายรถคันแรกบางส่วนจะมีการส่ง
มอบในปี นี 9 เป็ นไปตามกลยุทธ์ ทีวางไว้ ประกอบกับการบริ หารความเสียงทีมีประสิทธิภาพและความสามารถในการ
หาโอกาสธุรกิจใหม่ของบริ ษัท
ถาม การให้ สินเชือเช่าซื 9อรถยนต์สําหรับกลุม่ รถยนต์ราคาสูง (luxury car)
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกุล ชี 9แจงว่าสําหรับรถยนต์ราคาสูง (luxury car) การบริ หารจัดการและเงือนไข
การให้ สินเชือจะแตกต่างจากรถยนต์ธรรมดา สําหรับรถยนต์ประเภทนี 9 บริ ษัทจะพิจารณาจากความสามารถในการ
ชําระหนี 9ของผู้ก้ เู ป็ นหลัก ซึงปั จจุบนั บริ ษัทมีการให้ สินเชือรถยนต์ราคาสูง เช่น Mercedes Benz, BMW เป็ นต้ น โดย
มีอตั ราเงินดาวน์ในระดับทีสูงกว่ารถยนต์ทวไป
ั
นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น กล่าวชืนชมบริ ษัทต่อความสามารถในการบริ หารอัตราผลตอบแทนต่อ
ส่วนผู้ถือหุ้น (Return On Equity: ROE) และสอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี 9

54

ถาม ผลกระทบและการบริ หารธุรกิจเช่าซื 9อรถยนต์ของบริ ษัท
ตอบ ประธานฯ ชี 9แจงว่าบริ ษัทดําเนินธุรกิจเช่าซื 9อมาเป็ นระยะเวลานานร่ วม rc ปี มีประสบการณ์ ทงในขา
ั9
ขึ 9นและขาลง ซึงเป็ นการเปลียนแปลงตามวัฏจักรธุรกิจ (Business Cycle) โดยบริ ษัทจะปรับการดําเนินธุรกิจเพือ
รองรับการเปลียนแปลงต่างๆ เพือรักษาอัตราการขยายตัวและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นทีสมําเสมอ
ถาม การวิเคราะห์เศรษฐกิจจุลภาค (Micro Economic) และเศรษฐกิจมหภาพ (Macro Economic) โดยย่อ
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกุล ชี แ9 จงว่าภาวะเศรษฐกิจโลกในปี นีน9 ่าจะปรั บตัวดีขึน9 โดยเฉพาะในภูมิภาค
เอเชียซึงมีอตั ราการขยายตัวทีดี รวมถึงผลกระทบจากการเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึงประเทศไทย
น่าจะได้ รับประโยชน์ ค่อนข้ างมาก สําหรั บประเทศไทยนัน9 สภาวการณ์ ตลาดและแนวโน้ มทิศทางเศรษฐกิ จเริ มมี
ความชัดเจนขึ 9น สําหรับภูมิภาคเอเชีย ประเทศไทยและประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ถือเป็ นประเทศทีนักลงทุนให้ ความสนใจที
จะลงทุน เนืองจากมีความแน่นอนทางการเมือง รายได้ ของบริ ษัททีค่อนข้ างดี และมีโครงการโครงสร้ างพืน9 ฐานซึง
ส่งผลต่อการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจโดยตรง นอกจากนี 9 การดําเนินนโยบายกระตุ้นการใช้ จ่ายทีลดการพึงพาการ
ส่งออกไปยังภูมิภาคทีมีปัญหา เช่น อเมริ กา และยุโรป ในขณะทีเพิมสัดส่วนการส่งออกภายในภูมิภาคซึงมีแนวโน้ มที
จะขยายตัว เช่น จีน มากขึ 9น รวมถึงการใช้ จ่ายภายในประเทศทีสูงขึ 9น ย่อมเป็ นปั จจัยทีช่วยผลักดันให้ เศรษฐกิจของ
ประเทศเคลือนตัวในทิศทางทีดีขึ 9น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื องอืนใดให้ ทีประชุมพิจารณาอีก
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทีมาประชุม และกล่าวปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.

____ปลิ ว มังกรกนก__
(นายปลิว มังกรกนก)
ประธานทีประชุมและประธานคณะกรรมการบริ ษัท
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วาระที- 2

พิจารณาให้ สัตยาบันการดําเนินงานของคณะกรรมการที-ได้ กระทําในปี 2556 ดังปรากฏใน
รายงานประจําปี

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
คณะกรรมการได้ ส รุ ป รายละเอีย ดการดําเนิ น ธุร กิ จ พร้ อมคําอธิ บ ายประกอบผลการดําเนิ น งานประจําปี 2556
ไว้ อย่างชัดเจนในรายงานคณะกรรมการดังปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้ า A1-A2 ของรายงานประจํ าปี
ตามรายละเอียดทีแนบมาด้ วยนี 9
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาให้ สัตยาบันการดําเนินงานของคณะกรรมการทีได้ กระทํ าในปี 2556
ดังปรากฏในรายงานประจําปี
คะแนนเสียงที-ต้องใช้ เพื-อผ่ านมติ
มติทีประชุมในวาระนี 9 ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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รายงานจากคณะกรรมการ
ในปี essd เศรษฐกิจไทยค่อนข้ างผันผวน และชะลอตัวลงโดยมีการเติบโตเพียงร้ อยละ e.d จากปี ก่อนหน้ า
แม้ ว่าจะได้ รับ แรงส่ง ทางเศรษฐกิ จที แข็ งแกร่ งจากปี ก่ อ นหน้ า ทัง9 นี 9 ภาวะเศรษฐกิ จ ได้ รั บ ผลกระทบจากหนี ส9 ิ น
ภาคครัวเรื อนทีเพิมสูงขึ 9น ความไม่สมดุลของภาคเศรษฐกิจหลัก ซึงเป็ นผลสืบเนืองจากมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรัฐ และสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ภาคการบริ โภคภายในประเทศทีชะลอตัวอย่างต่อเนืองตามความ
เชือมันของผู้บริ โภคทีลดลง และความล่าช้ าของการลงทุนจากทังภาครั
9
ฐและเอกชน นอกจากนี 9 อัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศทีผันผวนอย่างมาก ท่ามกลางแรงกดดันของกระแสเงินทุนไหลออกซึงเป็ นผลมาจากมาตรการ
ผ่อนคลายเชิงปริ มาณของธนาคารกลางสหรัฐ ทําให้ คา่ เงินบาท ณ สิ 9นปี อ่อนค่าลงมากกว่าร้ อยละ Sc เมือเทียบกับ
ปี ก่อนหน้ า
ในช่วงครึ งปี แรก ธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ เริ มต้ นได้ อย่างแข็งแกร่ งในทุกด้ าน ส่งผลให้ อตั ราการเติบโตเพิมขึน9
อย่างโดดเด่น ธุรกิจสินเชือเช่าซื 9อรถยนต์ได้ รับอานิสงส์จากยอดจําหน่ายรถยนต์ภายในประเทศทียังคงอยู่ในระดับที
สูง เป็ นผลจากการยอดการส่งมอบรถยนต์คงค้ างจากนโยบายการคืนภาษี รถยนต์คนั แรกของรัฐบาลในปี ก่อนหน้ า
ในขณะเดียวกัน ธุรกิจทีเกียวเนืองกับตลาดทุนมีปริ มาณซื 9อขายสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ พร้ อมกับการปรับตัวสูงขึน9
ของดัชนีตลาดหุ้นในช่วงต้ นปี อย่างไรก็ตาม เมือประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐเริ มอ่อนตัวลงและ
ความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจได้ ก่อตัวขึ 9นแทนที ผนวกกับแรงกดดันจากความขัดแย้ งทางการเมืองทีเพิมขึ 9นจากการ
ชุมนุมในกรุ งเทพมหานครระหว่างไตรมาสสุดท้ ายของปี ส่งผลให้ ธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ประสบกับการชะลอตัวอย่าง
รุ นแรงจนถึงสิ 9นปี
ท่ามกลางภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจและธุรกิจในปี essd กลุ่มทิสโก้ สามารถรักษาผลประกอบการ
ไว้ ได้ อย่างน่าพอใจ โดยกําไรสุทธิของกลุ่มทิสโก้ เพิมขึ 9นร้ อยละ Ss อยู่ที r,erŽ ล้ านบาท และสินเชือเติบโตมากกว่า
ร้ อยละ SP ซึงการเติบโตได้ รับแรงสนับสนุนจากฐานะเงินกองทุนทีแข็งแกร่ งและสภาพคล่องส่วนเกินทีมีอยู่อย่าง
เพียงพอในปี นี 9 ในช่วงปี ทีผ่านมา กลุม่ ทิสโก้ ประสบความสําเร็ จในการระดมทุนผ่านการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใน
การซื 9อหุ้นเพิมทุน (TSR) ซึงให้ ทางเลือกแก่ผ้ ูถือหุ้นในการนําเงินปั นผลกลับมาลงทุนในหุ้นสามัญทิสโก้ โดยกลุ่ม
ทิสโก้ ได้ รับการตอบรับทีดีเยียม รวมถึงมีการแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิเป็ นอย่างมาก ส่งผลให้ ฐานะเงินกองทุน
ของกลุ่ม ทิ ส โก้ แ ข็ ง แกร่ ง ขึน9 โดยมี อัต ราเงิ น กองทุน ต่อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี ยงมากกว่าร้ อยละ Sg และยัง คงรั ก ษาอัต รา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ในระดับสูงถึงร้ อยละ ec
กลยุทธ์ ของกลุ่มทิสโก้ ยงั คงมุ่งเน้ นการขยายบริ การทางการเงินแก่ลกู ค้ า g กลุ่มธุรกิจ ได้ แก่ สายงานกลุ่ม
ลูกค้ ารายย่อย (Retail Banking) สายงานกลุ่มลูกค้ าบรรษัท (Corporate Banking) และ สายงานจัดการธนบดีและ
จัดการกองทุน (Wealth & Asset Management) พร้ อมกับรักษามาตรฐานการกํากับดูแลกิจการทีดีและมีความ
ซือตรง ตลอดหลายปี ทีผ่านมา สายงานกลุ่มลูกค้ ารายย่ อย เติบโตได้ อย่างโดดเด่น ทังในธุ
9 รกิจหลักจากสินเชือเช่า
ซื 9อและธุรกิจใหม่อืนๆ รวมถึง ธุรกิจนายหน้ าประกันภัย (Bancassurance) และธุรกิจสินเชือเพือการอุปโภคบริ โภค
(Consumer Finance) กลุ่มทิสโก้ ได้ ขยายช่องทางและพื น9 ที ให้ บริ การผ่านสาขาสํานักอํานวยสินเชือและสาขา
ธนาคาร รวมทัง9 สิ 9น Sge สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาคทัวทัง9 ประเทศ ในขณะทีแนวโน้ มเศรษฐกิจชะลอตัวลงและ
ความไม่แน่นอนเพิมสูงขึ 9น สายงานกลุ่มลูกค้ ารายย่อยจะมุ่งเน้ นด้ านการเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและสร้ างความพึง
พอใจของลูกค้ า โดยยังคงรักษาคุณภาพสินทรัพย์ทีดีไว้
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ธุรกิจสายงานกลุ่มลูกค้ าบรรษัท ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนือง ด้ วยพอร์ ตสินเชือทีเติบโตสูงกว่าร้ อยละ eg
โดยมุ่ง เน้ นการขยายตัวในธุร กิ จ สิน เชื อโครงการ บริ ก ารด้ านที ปรึ กษาทางการเงิ น และธุร กิ จ สิน เชื อเพื อการซื อ9
สินทรั พย์ สําหรั บบริ ษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สําหรั บธุรกรรมด้ านตลาดทุน กลุ่มทิ สโก้ เป็ นที ปรึ กษา
ทางการเงินและเป็ นผู้นําในการรับประกันการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์สําหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทัวไปเป็ น
ครั ง9 แรกให้ แก่บริ ษัท นามยง เทอร์ มินัล จํากัด (มหาชน) (“NYT”) มูลค่า e,rrs ล้ านบาท ซึงถือว่าเป็ นโครงการที
ประสบความสําเร็ จอย่างสูงจากความต้ องการทีล้ นหลามจากผู้ลงทุนและราคาหลักทรั พย์ ทีเปลียนแปลงเชิงบวก
ภายหลังเข้ าซื 9อขายในตลาดหลักทรั พย์ ฯ แม้ ว่าสภาวะตลาดไม่เอือ9 อํานวยก็ตาม นอกจากนี 9 ความพยายามของ
กลุ่มทิสโก้ ทีจะสรรหาแนวทางเพือตอบโจทย์ ความต้ องการของลูกค้ าในเชิงรุ กสามารถสร้ างผลตอบแทนและสร้ าง
ฐานธุรกิจให้ กบั สายงานกลุม่ ลูกค้ าบรรษัทได้ อย่างต่อเนือง ซึงช่วยสนับสนุนการเติบโตในอนาคตแม้ สภาวะแวดล้ อม
ทางธุรกิจในปั จจุบนั ไม่เอื 9ออํานวย
สายงานจั ด การธนบดี แ ละกองทุ นได้ ส ร้ างผลงานที ดี ต ลอดปี ที ผ่ า นมาทัง9 ด้ า นผลประกอบการและ
ด้ านชื อเสียง จากการที ปริ มาณการซือ9 ขายของธุรกิ จหลักทรั พย์ เพิ มขึน9 เกื อบสองเท่าภายในปี เดียว ทํ าให้ บริ ษัท
หลักทรั พย์ ทิสโก้ ได้ รับรางวัล “บริ ษัทหลักทรั พย์ ดีเด่น” ทัง9 ประเภทนักลงทุนบุคคลและนักลงทุนสถาบัน จากการ
ประกาศผลรางวัล SET Awards 2013 เป็ นปี ทีสอง ความสําเร็ จนี 9 ส่วนหนึงเป็ นผลจากการจัดตังบริ
9 ษัทร่ วมทุน
“บริ ษัทหลักทรัพย์ทีปรึกษาการลงทุนดอยซ์ทิสโก้ ” กับกลุม่ ดอยซ์แบงก์เพือให้ บริ การกลุม่ ลูกค้ าสถาบัน ซึงการร่ วมทุน
นี 9 ได้ ผสานความเชียวชาญระดับโลกของดอยซ์แบงก์และความสัมพันธ์ ทีเหนียวแน่นระหว่างบริ ษัทหลักทรัพย์ทิสโก้
กับนักลงทุน รวมถึงประสบการณ์อนั เชียวชาญของตลาดภายในประเทศ เพือมุ่งเน้ นทีจะนํากลุ่มทิสโก้ ไปสู่ความเป็ น
เลิศในด้ านทีปรึ กษาการลงทุน นอกจากนี 9 ธุรกิจบริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนทิสโก้ ยังประสบความสําเร็ จเป็ น
อย่างสูงจากการเป็ นผู้นําตลาดในการออกกองทุนรวมตราสารทุนทีกําหนดเป้าหมายผลตอบแทน (Equity Trigger
Funds) ซึงนําเสนอทางเลือกการลงทุนทีดีแก่นกั ลงทุนในสภาวะตลาดทีผันผวนของปี essd
กลุ่มทิ สโก้ ยังคงดําเนินธุรกิจภายใต้ มาตรการกํากับดูแลกิจการและการบริ หารความเสียงทีเข้ มแข็ง โดย
กลุ่มทิสโก้ ได้ รับประกาศนียบัตรสําหรับนโยบายต่อต้ านทุจริ ตและผ่านการเป็ นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ จาก "โครงการ
สร้ างแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต" (Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption) และยังได้ รับรางวัล “องค์กรโปร่ งใส” (NACC Integrity Awards) ประจําปี esss จาก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพือเป็ นเกียรติแก่องค์กรชันนํ
9 า ทังจากภาครั
9
ฐและ
เอกชน ในด้ านความโปร่ งใสและการกํากับดูแลกิจการทีดี นอกจากนี 9 กลุ่มทิสโก้ ยงั ได้ รับรางวัล “บริ ษัทจดทะเบียน
ด้ านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยียม” (Top Corporate Governance Report Awards) จากการประกาศรางวัล
SET Awards 2013 ติดต่อกันเป็ นปี ทีสามอีกด้ วย
ด้ า นการพัฒ นาองค์ ก รอย่ างยังยื น กลุ่ม ทิ ส โก้ ไ ด้ ดํ าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แบรนด์ ใ นปี essd เพื อส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์ องค์กรให้ ทันสมัยดึงดูดลูกค้ าในวงกว้ าง และเพิมการรั บรู้ และการเข้ าถึงได้ แก่คนภายนอก วิสยั ทัศน์
องค์กรรู ปแบบใหม่ถกู สร้ างขึ 9นภายใต้ แนวคิดเรี ยบง่ายทีว่า “โอกาส สร้ างได้ ” กลุม่ ทิสโก้ ต้องการเปลียนจุดยืนใหม่ ให้
เป็ นตัวแทนขององค์ กรที มีความเชียวชาญในการสร้ างโอกาสและให้ คําแนะนําแก่ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียทุกส่วนเพื อ
นําพาไปสู่อนาคตทีดีขึ 9น โดยมีภาพลักษณ์ ใหม่ทีน่าจดจําอย่าง ตราสัญลักษณ์ “วงแหวนแห่งโอกาส” กลุ่มทิสโก้ ตงั 9
เป้าทีจะเป็ นสัญลักษณ์ของโอกาสในสังคมไทยในอนาคต
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การพัฒนาองค์กรอีกด้ านทีสําคัญ คือ การพัฒนากลุ่มทิสโก้ ให้ เป็ นองค์กรแห่งความสุข ผ่านช่องทางของ
ทรัพยากรบุคคล ด้ วยความเชือว่าทรัพยากรบุคคลคือทรัพยากรทีมีคณ
ุ ค่ามากทีสุดในองค์กร กลุ่มทิสโก้ จึงยึดมันเป็ น
อย่างยิงในการสนับสนุนการสร้ างความสัมพันธ์ทีดีของพนักงานจากทุกตําแหน่งและทุกระดับ รวมถึงสร้ างวัฒนธรรม
องค์กรทีแข็งแกร่ งทีกระตุ้นให้ พนักงานดึงความสามารถเฉพาะตัวและการทํางานเป็ นทีมมาใช้ ร่วมกันในการทํางานได้
เป็ นอย่างดี การสนับสนุนหน่วยงาน Employee Relations ช่วยกระตุ้นให้ พนักงานมีจิตสํานึกรักองค์กรและสร้ าง
พืน9 ฐานการเป็ นองค์ กรแห่งความสุข อีกทัง9 โครงการพัฒนาความเชี ยวชาญของพนักงานได้ ดําเนินการมาอย่าง
ต่อเนืองในพนักงานทุกระดับ ด้ วยความมุง่ มันของกลุ่มทิสโก้ ทีผ่านมาโดยตลอด ส่งผลให้ พนักงานมีความยึดมันกับ
องค์กรในระดับทีสูงมาก ทําให้ กลุ่มทิสโก้ ได้ รับรางวัล “นายจ้ างดีเด่น ประจําปี 2556” โดยบริ ษัท Aon Hewitt เพือ
เป็ นเกียรติคณ
ุ แห่งความสําเร็ จทางด้ านการพัฒนาทรัพยากรบุคลล
สําหรั บการดําเนิ นกิ จกรรมเพื อสังคมนัน9 กลุ่มทิ สโก้ จัดตัง9 หน่ วยงานความรั บผิ ดชอบต่อสังคมเพื อมอบ
โอกาสแก่สงั คม เน้ นยํ 9าเรื องการพัฒนาทางด้ านการศึกษาและการให้ ความรู้ ทางการเงินต่อสังคม ในปี essd กลุม่ ทิส
โก้ สนับสนุนด้ านการศึกษาอย่างต่อเนือง ผ่านทางการให้ ทนุ การศึกษาแก่เด็กด้ อยโอกาส การพัฒนาศักยภาพครู และ
สนับสนุนการสร้ างโรงเรี ยนและมอบอุปกรณ์ ทางการศึกษา ด้ านการให้ ความรู้ ทางการเงินต่อสังคม กลุ่มทิสโก้ ได้ จดั
โครงการ “TISCO Fun-nancial Champion” เป็ นเวลา s วัน สําหรับนักเรี ยนระดับชันมั
9 ธยมศึกษาจํานวน fc คนจาก
ทัวประเทศ เพือให้ โอกาสทางการเรี ยนรู้ ด้านการเงินและสนับสนุนให้ เยาวชนรู้ จกั คิดหาวิธีทีจะเป็ นรากฐานไปสู่ความ
ยังยืนทางการเงินแก่สงั คม ซึงการเรี ยนการสอนนี 9 จัดทําโดยอาสาสมัครจากพนักงานกลุ่มทิสโก้ เพือสนับสนุนการมี
จิตอาสาภายในองค์กร นอกจากนี 9 ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ มีการปลูกฝั งเข้ าไปในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
ตังแต่
9 จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การดูแลรักษาสิงแวดล้ อม และการช่วยเหลือสังคม เป็ นต้ น
สําหรับปี essP นับเป็ นอีกปี ทีเศรษฐกิจไทยต้ องเผชิญกับความท้ าทาย ท่ามกลางความผันผวนสูงจากปั จจัย
หลายด้ าน โดยแนวโน้ มการเติบโตอยู่ในระดับทีไม่เอื 9ออํานวย ซึงสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจต้ อง
เผชิญกับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ทางการเมืองทีจะเกิดขึ 9น อย่างไรก็ดี ด้ วยพื 9นฐานทางเศรษฐกิจทีแข็งแกร่ ง
ของประเทศ ผนวกกับภาคการเงินการธนาคารทีมันคงจะช่วยรองรับความผันผวนระยะสันหรื
9 อสถานการณ์ การเมือง
ทียืดเยือ9 ออกไปได้ ด้ วยความท้ าทายดังกล่าว กลุ่มทิสโก้ จึงมีนโยบายในการบริ หารทีจะเพิมความระมัดระวังและ
เน้ นคุณภาพของสินทรัพย์มากยิงขึ 9น ตลอดจนเน้ นยํ 9าในการสร้ างรากฐานความมันคงจากภายในองค์กรสําหรับการ
เติบโตในอนาคต
ในโอกาสนี 9 คณะกรรมการขอขอบคุณลูกค้ า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นทีได้ ให้ การสนับสนุนบริ ษัทและ
ผลักดันให้ กลุ่มทิสโก้ ฝ่าฟั นความท้ าทายมาโดยตลอด อีกทัง9 ขอขอบคุณผู้บริ หารและพนักงานทุกคนในความตังใจ
9
และทุ่มเททีมีให้ แก่กลุม่ ทิสโก้ เพือนําความก้ าวหน้ ามาสูก่ ลุม่ ทิสโก้ สืบต่อไป

คณะกรรมการ
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วาระที- 3

พิจารณารั บรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย สําหรั บปี สิน5 สุดวันที- 31 ธันวาคม 2556

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
จากรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิ นและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ทิ สโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยได้ แสดงฐานะการเงินอย่างถูกต้ องตามที ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีว่างบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้ แสดงผลประกอบการและฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ ถูกต้ องตามทีควร ทังนี
9 9
รายงานของผู้สอบบัญชี งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ 9นสุดวันที 31 ธันวาคม 2556
ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ในรายงานประจําปี
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณารั บรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย สําหรั บปี สิ 9นสุดวันที 31 ธันวาคม 2556
คะแนนเสียงที-ต้องใช้ เพื-อผ่ านมติ
มติทีประชุมในวาระนี 9 ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที- 4

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนิ นงานสําหรั บปี 2556 เป็ นเงินสํารองตาม
กฎหมาย เงินปั นผล และอื-นๆ

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ในปี 2556 บริ ษ ั ท และบริ ษ ั ท ย่อ ยมีกํ า ไรก่อ นหัก ส่ว นของผู้ ถ ื อ หุ้ น ส่ว นน้ อ ยตามงบการเงิ น รวมจํ า นวน
4,355,745,903 บาท ตามงบการเงิ น รวม เพิ มขึน9 622,738,045 บาทจากปี 2555 ทัง9 นี 9 หากไม่ร วมส่วนของ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิในปี 2556 จํานวน 4,249,049,690 บาท
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด การจ่ายเงิ นปั นผลจะจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึงบริ ษัทจะต้ อง
จัดสรรเงินจํานวน 91,000,000 บาทจากกําไรประจําปี เพือเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย ดังนัน9 บริ ษัทมีกําไรจาก
ผลการดําเนินงานและกําไรสะสมทียังไม่ได้ จดั สรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2556 ตามรายละเอียดดังนี 9
บาท
2,365,744,577

กําไรสะสมทียังไม่ได้ จดั สรร ณ ต้ นปี 2556
เงินปั นผลจ่ายจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2555

(1,745,845,034)
1,818,716,822

กําไรสุทธิของบริ ษัทสําหรับปี 2556
จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย

(91,000,000)

ผลกําไร/ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
กําไรสะสมทียังไม่ได้ จดั สรรสําหรับปี 2556
ปรับรายการทีไม่ใช่เงินสด
กําไรสะสมที-สามารถจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสําหรั บปี 2556

2,965,605
2,350,581,970
(28,653,535)
2,321,928,435

หลังจากจัดสรรเงิ นสํารองตามกฎหมายจํ านวน 91,000,000 บาทแล้ ว บริ ษัทมีกําไรสะสมที สามารถจัดสรรเป็ น
เงินปั นผลสําหรับปี 2556 จํานวน 2,321,928,435 บาท
บริ ษัทมีนโยบายที จะจ่ายเงิ น ปั น ผลในอัต ราที เหมาะสมตามผลการดําเนิ น งานของกลุ่ม โดยคงไว้ ซึงอัตราส่วน
เงิ น กองทุน ต่อ สิน ทรั พ ย์ เ สี ยงที แข็ง แกร่ ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยการ
จ่ายเงิ นปั นผลจะต้ องไม่ส่งผลกระทบต่อการดํารงสถานะของบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ในฐานะธนาคารพาณิ ชย์ ทีมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ดังนัน9 คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติการจ่ายเงิ นปั นผลจากผลการดําเนิ นงาน
สําหรับปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ การจ่ายเงินตามอัตราทีเสนอ
คิดเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 1,601 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 38 ของกําไรจากผลการดําเนินงานตาม
งบการเงินรวม เทียบกับอัตราร้ อยละ 47 ในปี 2555 นอกจากนี 9 กําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2556 ส่วนทีเหลือ
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หลังจากการสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลจะจัดสรรเป็ นเงินกองทุนตามเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ความเห็นคณะกรรมการ:
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิดงั ต่อไปนี 9
-

อนุมตั ิจดั สรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2556 เป็ นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 91,000,000 บาท

-

อนุม ตั ิจ ัด สรรกํ าไรจากผลการดําเนิน งานสํา หรั บ ปี 2556 ส่วนที เหลือ จากการสํารองตามกฎหมายเป็ น
เงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท
- ผู้ถือหุ้นซึงปรากฎรายชือในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที 6 พฤษภาคม 2557 เป็ นผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล
- กําหนดการจ่ายเงินปั นผลในวันที 21 พฤษภาคม 2557

-

อนุมตั ิจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรั บปี 2556 ส่วนทีเหลือจากการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินกองทุน
ตามเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย

คะแนนเสียงที-ต้องใช้ เพื-อผ่ านมติ
มติทีประชุมในวาระนี 9 ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที- 5

พิจารณาอนุมัตจิ าํ นวนกรรมการและการแต่ งตัง5 กรรมการ

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ข้ อบังคับของบริ ษัทกํ าหนดให้ ผ้ ูถือหุ้นโดยมติของที ประชุมผู้ถือหุ้นกํ าหนดจํ านวนผู้ทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริ ษัทเป็ นครั ง9 คราวโดยให้ มีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทัง9 นี 9 ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทัง9 หมด
ต้ องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการทีมีสญ
ั ชาติไทยตามทีกฎหมายกําหนด
นอกจากนี 9 ข้ อ บัง คับ บริ ษั ท กํ าหนดให้ ใ นการประชุม ผู้ถื อ หุ้น สามัญ ประจํ า ปี ทุก ครั ง9 ให้ เ ลื อ กตัง9 คณะกรรมการ
ทังชุ
9 ดพร้ อมกันในคราวเดียว โดยให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
9
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี 9
(S)

ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือคูณด้ วยจํานวนกรรมการทีจะเลือกตัง9

(e)

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตาม
ั9
(S) เลือกตังบุ
9 คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณีทีเลือกตังบุ
9 คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดก็ได้

(g)

บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
9 นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ทีจะพึงมี ในกรณี ทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังในลํ
9 าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการ
ทีจะพึงมี ให้ เลือกโดยวิธีจบั สลากเพือให้ ได้ จํานวนกรรมการทีจะพึงมี

เพือให้ สอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี กฎหมาย และกฎข้ อบังคับทีเกียวข้ อง โดยคํานึงถึงความต้ องการ
และประโยชน์สูงสุดของบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลันกรอง
บุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในด้ านต่างๆ มีความเข้ าใจเพียงพอ
ด้ านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย และอืนๆ เสนอต่อคณะกรรมการเพื อนําเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตังกรรมการต่
9
อไป
นอกจากนีบ9 ุคคลทีได้ รับคัดเลือกให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ จะต้ องมีคุณสมบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
การกํากับดูแลกิจการของทิสโก้ ซึงเข้ มงวดกว่าประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุ ปได้ ดงั นี 9
1.

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
9
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
9 9 ให้ นบั รวมถึงหุ้นทีถืออยู่โดยผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
9 ด้ วย

2.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ 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.

ไม่เ ป็ นบุค คลที มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมาย ในลัก ษณะที เป็ น
บิดามารดา คูส่ มรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคู
9 ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม
หรื อบุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
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4.

ไม่มี หรื อเคยมี ความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จตามลักษณะที กํ าหนดโดยคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน กับบริ ษั ท
บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ทย่ อย บริ ษั ทร่ วม หรื อนิ ติ บุ คคลที อาจมี ความขัดแย้ งในลักษณะที อาจเป็ นการขัดขวาง
การใช้ วิ จ ารญาณอย่ า งอิ ส ระของตน รวมทั ง9 ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ งไม่ ใ ช่
กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที อาจมีความ
ขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึงมีผ้ ูสอบบัญชี ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที อาจมีความ
ขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษา
ทางการเงิน ซึงได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ
นิ ติ บุ ค คลที อาจมี ค วามขัด แย้ ง ทัง9 นี 9 ในกรณี ที ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เป็ นนิ ติ บุ ค คล ให้ ร วมถึง การเป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ
นันด้
9 วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7.

ไม่ เ ป็ นกรรมการที ได้ รั บ การแต่ ง ตัง9 ขึน9 เพื อเป็ นตัว แทนของกรรมการของบริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท

8.

ไม่ประกอบกิ จการที มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที มีนัยกับกิ จการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนทีมีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงานทีปรึ กษา
ทีรั บเงินเดือนประจํา หรื อ ถือหุ้นเกิ นร้ อยละหนึงของจํ านวนหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสียงทัง9 หมดของบริ ษัทอืน ซึง
ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย และ

9.

ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัท

บริ ษั ท ตระหนัก ถึ ง สิ ท ธิ แ ละความเท่ า เที ย มกัน ของผู้ ถื อ หุ้ น ในการแต่ ง ตัง9 กรรมการ โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น
ทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพือเข้ ารั บการพิจารณาแต่งตังเป็
9 นกรรมการ
บริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ในช่วงวันที 29 สิงหาคม 2556 – 31 ธันวาคม
2556 ซึงเมือพ้ นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
ภายหลังจากการพิ จารณาคุณสมบัติทีเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการบริ ษัทของบุคคลทีได้ รับ
การคัดเลือกตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอ
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณากําหนดจํานวนกรรมการ 12 คน และอนุมตั ิการแต่งตังบุ
9 คคลดังต่อไปนี 9เป็ นกรรมการบริ ษัท โดย
จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดประวัติผ้ ูทีได้ รับการเสนอเป็ นกรรมการบริ ษัท
ปรากฏตามทีแนบมาพร้ อมนี 9
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ชื-อ
1. นายปลิว มังกรกนก
e. นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
g. นางอรนุช อภิศกั ดิpศิริกลุ
r. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
s. ศ. ดร. ปราณี ทินกร
6. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
P. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
f. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
Ž. นายสถิตย์ อ๋องมณี
Sc. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ
SS. นายชือ-เหา ซุน
Se. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

ตําแหน่ งที-เสนอ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิ จารณาอนุมตั ิจํานวนกรรมการของบริ ษัทที 12 คน และแต่งตังกรรมการ
9
ตามทีเสนอ ทังนี
9 9ขึ 9นอยู่กบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
คะแนนเสียงที-ต้องใช้ เพื-อผ่ านมติ
มติ ที ประชุ มในวาระนี 9 สํ าหรั บการพิ จารณาอนุ มัติ จํ านวนกรรมการของบริ ษั ท ต้ องการคะแนนเสี ยงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สํ าหรั บการพิ จารณาแต่งตัง9 กรรมการ ใช้ วิธี ลงคะแนนเสี ยงแบบสะสม
(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 งตัง5

:

กรรมการอิสระ

อายุ

:

65

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
9

:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

จํานวนครัง5 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

จํานวนปี ที-ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

:

8 ครัง9 จากทังหมด
9
8 ครัง9

7 ครัง9 จากทังหมด
9
7 ครัง9

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

6 ปี

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 แรก: 2 กันยายน 2551)
:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 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 ง9 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

74

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ การทํางาน (ต่ อ)
อื-นๆ (ในช่ วงระยะเวลา Q 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 9ง จํากัด

2551-2553

กรรมการ

สมาคมธนาคารไทย

คุณสมบัตเิ พิ-มเติมสําหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

ใช่

1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี 9กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ทีอาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง e ปี ทีผ่านมา
e.S เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีปรึ กษาทีได้ รับ
เงินเดือนประจํา
e.e 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

: นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
Mr. Hon Kit Shing (Mr. Alexander H. Shing)

ตําแหน่ งที-เสนอเพื-อรับการแต่ งตัง5

: กรรมการ

อายุ

: 36

สัญชาติ

: นิวซีแลนด์

วุฒกิ ารศึกษา

:

Bachelor of Science (Economics)
Massachusetts Institute of Technology, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ไม่มี

การถือหุ้น

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

(ณ วันที 31 มกราคม 2557)

ไม่มี
:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

จํานวนครัง5 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556

:

:

จํานวนปี ที-ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

7 ครัง9 จากทังหมด
9
8 ครัง9

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

5 ครัง9 จากทังหมด
9
6 ครัง9

คณะกรรมการบริ ษัท

6 ครัง9 จากทังหมด
9
7 ครัง9

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

6 ปี

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 แรก: 2 กันยายน 2551)
:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 แรก: 20 เมษายน 2550)

7 ปี

การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
essg-ปั จจุบนั

รองประธานคณะกรรมการ

essS-ปั จจุบนั

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

essg-ปั จจุบนั

รองประธานคณะกรรมการ
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บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน (ต่ อ)
อื-นๆ
บริ ษทั อื 'นทีอ' าจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีบริ ษทั จดทะเบียนอื 'น
-ไม่มีบริ ษทั อื 'น (2 แห่ง)
esss-ปั จจุบนั

Managing Director

Capcelona Advisors, LLC

essS-ปั จจุบนั

Senior Advisor

CDIB & Partners Investment Holding
Corporation

หน่วยงานอื 'น
-ไม่มี-

-

ประสบการณ์ การทํางาน
กลุ่มทิสโก้
essS-esss
esse-essg
essS-essg
essg-esss
esse-essg
essc-essg
essc-essS

กรรมการบริ หาร
รองประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

esrf-essr

Managing Director

Quintus Capital Group Ltd.

esrf-essS

Senior Vice President

CDIB & Partners Investment Holding
Corporation

esrf-essS

Director

CDIB & Partners Asset Management Holding
Limited

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

อื-นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
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ประวัตบิ ุคคลที-ได้ รับการเสนอชื-อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
3. ชื-อ

:

นางอรนุช อภิศักดิmศริ ิกุล

ตําแหน่ งที-เสนอเพื-อรับการแต่ งตัง5

:

กรรมการ

อายุ

:

55

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

จํานวนครัง5 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556

:

:

จํานวนปี ที-ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

8 ครัง9 จากทังหมด
9
8 ครัง9

คณะกรรมการบริ หาร

12 ครัง9 จากทังหมด
9
12 ครัง9

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคาร

7 ครัง9 จากทังหมด
9
7 ครัง9

คณะกรรมการบริ หาร

12 ครัง9 จากทังหมด
9
12 ครัง9

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

6 ปี

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 แรก: 2 กันยายน 2551)
:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 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 Q 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
4. ชื-อ

: รศ. ดร. อังครั ตน์ เพรียบจริยวัฒน์

ตําแหน่ งที-เสนอเพื-อรับการแต่ งตัง5

: 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

จํานวนครัง5 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

8 ครัง9 จากทังหมด
9
8 ครัง9
13 ครัง9 จากทังหมด
9
13 ครัง9 /1

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
6 ครัง9 จากทังหมด
9
7 ครัง9 /2
คณะกรรมการบริ ษัท
9 ครัง9 จากทังหมด
9
13 ครัง9 /3
คณะกรรมการตรวจสอบ
/1
เข้ าร่ วมประชุมในฐานะทีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
/2
ได้ รับเลือกตังเป็
9 นกรรมการบริ ษัท เมือวันที 25 เมษายน 2556
/3
ได้ รับแต่งตังเป็
9 นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมือวันที 26 เมษายน 2556
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จํานวนปี ที-ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

6 ปี

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
:

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 แรก: 2 กันยายน 2551)
9 ปี

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 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 9กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ทีอาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง e ปี ทีผ่านมา
e.S เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีปรึ กษาทีได้ รับ
เงินเดือนประจํา
e.e 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

:

ศ.ดร.ปราณี ทินกร

ตําแหน่ งที-เสนอเพื-อรับการแต่ งตัง5

:

กรรมการอิสระ

อายุ

:

64

สัญชาติ

:

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

Doctor of Philosophy (Economics)
Master of Art (Economics)
University of Pennsylvania, USA
Bachelor of Art (Economics)
Swarthmore College, USA
: หลักสูตร Directors Certification
หลักสูตร Directors Accreditation
หลักสูตร Financial Institutions Governance
หลักสูตร Audit Committee
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
หลักสูตรต่อต้ านการทุจริ ตสําหรับผู้บริ หารระดับสูง
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การถือหุ้น
(ณ วันที 31 มกราคม 2557)

จํานวนครัง5 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556

:

ไม่มี
: ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี
: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
8 ครัง9 จากทังหมด
9
8 ครัง9
คณะกรรมการตรวจสอบ
4 ครัง9 จากทังหมด
9
4 ครัง9 *
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
3 ครัง9 จากทังหมด
9
3 ครัง9 *
ค่าตอบแทน
*ได้ รับแต่งตังเป็
9 นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เมือวันที 26 เมษายน 2556
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคาร
1 ครัง9 จากทังหมด
9
1 ครัง9
คณะกรรมการตรวจสอบ
4 ครัง9 จากทังหมด
9
4 ครัง9
: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
6 ปี
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 แรก: 2 กันยายน 2551)
: ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
6 ปี
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 แรก: 12 ธันวาคม 2551)

:

จํานวนปี ที-ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
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การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
เม.ย.2556-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

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

กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย

2552-ปั จจุบนั

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกริ ก

2551-ปั จจุบนั
2548-ปั จจุบนั

กรรมการบริ หารสถาบัน TDRI
กรรมการสภาสถาบัน TDRI

มูลนิธิสถาบันวิจยั เพือการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI)

2551-เม.ย.2556

กรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

2552-เม.ย.2556

กรรมการอิสระ

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ การทํางาน
กลุ่มทิสโก้

กรรมการตรวจสอบ
อื-นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2522-2556
อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2554-2555

อนุก รรมการพัฒ นาระบบราชการเกี ยวกับ
การปรับปรุ งระบบการเงินแลงบประมาณ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

2553-2554
2551-2553

กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิในคณะกรรมการเงิน
อุดหนุนบริ การสาธารณะ
ทีปรึกษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
กระทรวงการคลัง

2550-2551
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ประสบการณ์ การทํางาน (ต่ อ)
อื-นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2550-2551
อนุกรรมาธิ ก ารพิ จารณาศึก ษากฎหมายว่า
ด้ วยงบประมาณในคณะกรรมาธิการการคลัง
การธนาคารและสถาบันการเงิน
2550-2551
กรรมการตาม พ.ร.บ. ว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ า
ร่ วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรั ฐ พ.ศ.
2535 ระหว่า งบริ ษ ัท กสท. โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน) กับ บริ ษัท ทรู มฟู จํากัด และ
บริ ษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด
2550-2551
กรรมการบริ หารฝ่ ายวิชาการ

สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
บริ ษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

สมาคมนักเรี ยนเก่าโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา

คุณสมบัตเิ พิ-มเติมสําหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

ใช่

1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี 9กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ทีอาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง e ปี ทีผ่านมา
e.S เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีปรึ กษาทีได้ รับ
เงินเดือนประจํา
e.e 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

: นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

ตําแหน่ งที-เสนอเพื-อรับการแต่ งตัง5

: กรรมการอิสระ

อายุ

: 59

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

: พาณิชยศาสตร์ มหาบัณฑิต (บริ หารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต (บัญชีทฤษฎี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (หลักสูตร วตท. รุ่ นที S)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริ หาร (The Executive Program)
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตรด้ านการสอบบัญชีชนสู
ั9 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

จํานวนครัง5 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

8 ครัง9 จากทังหมด
9
8 ครัง9

คณะกรรมการตรวจสอบ

13 ครัง9 จากทังหมด
9
13 ครัง9

2 ครัง9 จากทังหมด
9
2 ครัง9
คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคาร

7 ครัง9 จากทังหมด
9
7 ครัง9

คณะกรรมการตรวจสอบ

13 ครัง9 จากทังหมด13
9
ครัง9
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จํานวนปี ที-ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

4 ปี

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 แรก: 11 มิถนุ ายน 2553)
:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

3 ปี

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 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

essg-ปั จจุบนั

คณะกรรมการวินยั กรรมการและผู้บริ หาร
ของบริ ษัททีออกหลักทรัพย์
ทีปรึกษากิตติมศักดิp

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

essc-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
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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 9กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ทีอาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง e ปี ทีผ่านมา
e.S เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีปรึ กษาทีได้ รับ
เงินเดือนประจํา
e.e 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
7. ชื-อ
ตําแหน่ งที-เสนอเพื-อรับการแต่ งตัง5

:
:

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
กรรมการอิสระ

อายุ

:
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สัญชาติ

:

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

:

Master of Business Administration (Banking & Finance)
North Texas State University, USA
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การถือหุ้น
(ณ วันที 31 มกราคม 2557)

หลักสูตร Executive Program in International Management
Stanford-National University of Singapore
หลักสูตร Building, Leading & Sustaining Innovation Organization
Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, USA
: หลักสูตร Directors Certification
หลักสูตร Directors Accreditation
หลักสูตร Financial Institutions Governance
หลักสูตรต่อต้ านการทุจริ ตสําหรับผู้บริ หารระดับสูง
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ไม่มี
: ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

จํานวนครัง5 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

8 ครัง9 จากทังหมด
9
8 ครัง9
13 ครัง9 จากทังหมด
9
13 ครัง9

: ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
จํานวนปี ที-ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

7 ครัง9 จากทังหมด
9
7 ครัง9
12 ครัง9 จากทังหมด
9
12 ครัง9

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

6 ปี

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 แรก: 2 กันยายน 2551)
: ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 แรก: 25 เมษายน 2551)
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6 ปี

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

กรรมการตรวจสอบ

2551-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

เม.ย.2556-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

2551-ปั จจุบนั

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
-ไม่มีหน่วยงานอื 'น (G แห่ง)
2557-ปั จจุบนั

อนุกรรมการบริ หารความเสียง

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ

2553-ปั จจุบนั

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โครงการปริ ญญาบริ หารธุรกิจ
หลักสูตรนานาชาติ

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2554-เม.ย.2556

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

2551-2554

กรรมการตรวจสอบ

2554-เม.ย.2556

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2551-2554

กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ การทํางาน
กลุ่มทิสโก้

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

อื-นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2552

กรรมการ

บริ ษัท ไทยแฟตตี 9แอลกอฮอล์ จํากัด

2551-2552

กรรมการ

บริ ษัท ปตท. เคมิคอล อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
(สํานักงานปฎิบตั ิการภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก)

2551-2552

กรรมการ

บริ ษัท ไทยโอลีโอเคมี จํากัด

essS-esse

กรรมการ

PTT Chemical International (Singapore) Pte. Ltd.

2551-2552

กรรมการ

บริ ษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากัด

2551-2552

กรรมการ

บริ ษัท ไทยโคลีนคลอไรด์ จํากัด

2551-2552

กรรมการ

บริ ษัท ไทยเอทานอลเอมีน จํากัด

2551-2552

กรรมการ

บริ ษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด
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ประสบการณ์ การทํางาน (ต่ อ)
2548-2552

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
สายการเงินและบัญชี

บริ ษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

2548-2552

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่

บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2551

กรรมการ

บริ ษัท บางกอกโพลีเอทิลีน จํากัด (มหาชน)

คุณสมบัตเิ พิ-มเติมสําหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

ใช่

1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี 9กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ทีอาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง e ปี ทีผ่านมา
e.S เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีปรึ กษาทีได้ รับ
เงินเดือนประจํา
e.e 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
8. ชื-อ

:

ตําแหน่ งที-เสนอเพื-อรับการแต่ งตัง5
อายุ

:
:

ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์ มฆพัฒน์
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

จํานวนครัง5 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

5 ครัง9 จากทังหมด
9
6 ครัง9

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 2 ครัง9 จากทังหมด
9
2 ครัง9
:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

จํานวนปี ที-ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

1 ปี

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 แรก: 25 เมษายน 2556)
:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
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-

การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
ส.ค.2556-ปั จจุบนั

กรรมการกํากับดูแลกิจการ

เม.ย.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
9 ง (ท.SS)
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 (H 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 Q 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
9
นายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี)
คณะกรรมการติดตามเร่ งรัดและประเมินผลโครงการ
ตามแผนฟื น9 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 9กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ทีอาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง e ปี ทีผ่านมา
e.S เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีปรึ กษาทีได้ รับ
เงินเดือนประจํา
e.e 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
9. ชื-อ

:

ตําแหน่ งที-เสนอเพื-อรับการแต่ งตัง5

:

นายสถิตย์ อ๋ องมณี
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
9

:

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

จํานวนครัง5 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
-ไม่มี อื-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 Q ปี )
-ไม่มี-
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ประวัตบิ ุคคลที-ได้ รับการเสนอชื-อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
10. ชื-อ
ตําแหน่ งที-เสนอเพื-อรับการแต่ งตัง5
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

จํานวนครัง5 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
-ไม่มี* ได้ รับการแต่งตังเข้
9 าดํารงตําแหน่งกรรมการโดยมติทีประชุมคณะกรรมการเมือ
วันที ec ธันวาคม essd และได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
เมือวันที eS มกราคม essP
: ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
-ไม่มี* ได้ รับการแต่งตังเข้
9 าดํารงตําแหน่งกรรมการโดยมติทีประชุมคณะกรรมการเมือ
วันที ec ธันวาคม essd และได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
เมือวันที eS มกราคม essP
จํานวนปี ที-ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

c ปี

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: eS มกราคม 2557)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 แรก: eS มกราคม 2557)
: ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: eS มกราคม 2557)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 แรก: eS มกราคม 2557)
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c 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. essd-ปั จจุบนั

Managing Director

MHCB Consulting (Thailand) Co., Ltd.

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

Senior Vice President- International
Corporate Advisory Division

Mizuho Bank, Ltd., Head Office

esrŽ-essS

General Manager Financial Institution
Division

Interllectual Property Bank
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ประวัตบิ ุคคลที-ได้ รับการเสนอชื-อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
XX. ชื-อ

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

ตําแหน่ งที-เสนอเพื-อรับการแต่ งตัง5

: 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
จํานวนครัง5 การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
7 ครัง9 จากทังหมด
9
8 ครัง9
คณะกรรมการบริ หาร

SS ครัง9 จากทังหมด
9
Se ครัง9 *

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ หาร

SS ครัง9 จากทังหมด
9
Se ครัง9 *

*ไม่ได้ เข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการบริ หารด้ วยตนเอง S ครัง9 แต่เข้ าร่วม
การประชุมผ่านทางโทรศํพท์

จํานวนปี ที-ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

e ปี

: (วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: es เมษายน 2556)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 แรก: ef มิถนุ ายน 2554)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

-

การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
esss-ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร

essr-ปั จจุบนั

กรรมการ

esss-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
XY. ชื-อ

: นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

ตําแหน่ งที-เสนอเพื-อรับการแต่ งตัง5

: 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 c.41% ของหุ้นทีชําระแล้ วทังหมด
9
: ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

จํานวนครัง5 การเข้ าร่ วมประชุมในปี YQQt

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

f ครัง9 จากทังหมด
9
f ครัง9

คณะกรรมการบริ หาร

Se ครัง9 จากทังหมด
9
Se ครัง9

: ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

จํานวนปี ที-ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัท

P ครัง9 จากทังหมด
9
P ครัง9

คณะกรรมการบริ หาร

Se ครัง9 จากทังหมด
9
Se ครัง9

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
: (วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: es เมษายน essd)

d ปี

(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 แรก: e กันยายน essS)
: ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 ล่าสุด: esเมษายน essd)
(วันทีได้ รับการแต่งตังครั
9 ง9 แรก: Se ธันวาคม essS)
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d ปี

การดํารงตําแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
essg-ปั จจุบนั
esse-ปั จจุบนั
essS-ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การใหญ่*
กรรมการบริ หาร
กรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

esse-ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การใหญ่*
กรรมการ
กรรมการบริ หาร

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

esse-ปั จจุบนั

กรรมการ

มูลนิธิทสิ โก้ เพือการกุศล

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

กรรมการ

บริ ษัท โดลไทยแลนด์ จํากัด

essg-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท พีดีทีแอล เทรดดิ 9ง จํากัด

essg-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์ เนชันแนล (ไทยแลนด์)
จํากัด

กรรมการ

สมาคมธนาคารไทย

หน่วยงานอื 'น (1 แห่ง)
essg-ปั จจุบนั

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

ประสบการณ์ การทํางาน
กลุ่มทิสโก้
esse-essr

กรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชันเทคโนโลยี จํากัด

esrf-essr
esrf-essS

กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

2545-2548

หัวหน้ าสายพาณิชย์ธนกิจ บริ หารเงิน และ
ระดมเงินออม

บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

esrg-esrr
esrS-esrr

กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
สายการลงทุนในหลักทรัพย์

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

อื-นๆ (ในช่ วงระยะเวลา Q ปี )
-ไม่มี-
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วาระที 6

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ และรั บทราบค่ าตอบแทนกรรมการในปั จจุบัน

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี essd ของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เมือวันที es เมษายน essd
ผู้ถือหุ้นมีมติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในรู ปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี 9ยประชุม และโบนัส ให้ แก่
ประธานคณะกรรมการไม่เกิน e,rcc,ccc บาทต่อปี และกรรมการท่านอืนไม่เกินท่านละ scc,ccc บาทต่อปี โดยให้
มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง คณะกรรมการตามทีได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกําหนดจํานวน
เงินทีแน่นอน และจํานวนเงินทีจะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทัง9 นี 9 ไม่รวมถึงสิทธิ ทีกรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อ
ผลประโยชน์อืนเพิมเติมกรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีเพิมเติม
ข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึงหรื อหลายคนปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึงแทนคณะกรรมการก็ได้ สําหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้ รับมอบหมายนันให้
9 คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนด
ขอบเขตหน้ าที ของกรรมการที ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิ บัติงานในคณะกรรมการชุดอืนปรากฏตามรายละเอียดใน
ส่วนที S หัวข้ อที f การจัดการ และหัวข้ อที Ž การกํากับดูแลกิจการ ของรายงานประจําปี
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณา
อัตราค่าตอบแทนทีเหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยอัตราและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ
จะต้ อ งสามารถจู ง ใจกรรมการที มี ค วามสามารถและมี ค วามสํ า คัญ ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที ของคณะกรรมการ
โดยหลีกเลียงการจ่ายค่าตอบแทนทีมากเกินความจําเป็ น ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการทีมิได้ เป็ นผู้บริ หารควรพิจารณา
ตามหลักปฏิบัติโดยทัวไปในอุตสาหกรรมนัน9 ๆ ซึงพิ จารณาจากประสบการณ์ ทํางาน ความตังใจและความทุ
9
่มเท
รวมทังคุ
9 ณประโยชน์ตา่ งๆ ทีกรรมการแต่ละคนสามารถทําให้ กบั บริ ษัทได้ ในกรณีทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ให้ กรรมการรายใดทําหน้ าทีเพิมเติม (เช่น การเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็ นต้ น) กรรมการรายนันจะได้
9
รับ
ค่าตอบแทนเพิ มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที ได้ รับ
มอบหมายหน้ าทีเพิมเติมดังกล่าว
อนึง สําหรั บค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัท ในกลุ่ม ทิ สโก้ นอกเหนื อ จากการจ่ายค่าตอบแทนให้ แ ก่ ก รรมการ
ของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นบริ ษัทใหญ่ ของกลุ่มแล้ ว อีกทัง9 มีการจ่ายค่าตอบแทน
ให้ แก่กรรมการที มิไ ด้ ดํารงตํ าแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิ สโก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จํ ากัด (มหาชน) และ/หรื อ ดํารง
ตําแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้ ในรู ปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี 9ยประชุม และโบนัส ในรู ปแบบ
และอัตราเดียวกับที จ่ายให้ กับกรรมการบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อ
จนกว่าจะมีการเปลียนแปลง คณะกรรมการบริ ษัทตามทีได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินทีแน่นอน
และจํ านวนเงิ นที จ่ายจริ งในแต่ละคราว ทัง9 นี 9 ไม่รวมถึงสิทธิ ทีกรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ อืน
เพิมเติม กรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีเพิมเติม
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ในการนี 9 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจําปี เพือให้
มันใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการจากการพิจารณา
ทบทวนอัตราค่าตอบแทนในปั จจุบนั พบว่าอัตราดังกล่าวสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิทวไป
ั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
คณะกรรมการโดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการในรู ปของเงิ นรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี ย9 ประชุม และโบนัส ให้ แก่ประธาน
คณะกรรมการไม่เกิน e,rcc,ccc บาทต่อปี และกรรมการท่านอืนไม่เกินท่านละ scc,ccc บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไป
หรื อจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง คณะกรรมการบริ ษัทตามทีได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินทีแน่นอน
และจํานวนเงินทีจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
9 9 ไม่รวมถึงสิทธิทีกรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อืนเพิมเติม
กรณี ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิ บัติหน้ าที เพิ มเติม นอกจากนี 9 คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้
ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั ดังนี 9
ค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทนรายเดือน
เบีย5 ประชุม
(บาท/เดือน)
(บาท/การประชุม)
คณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
ทีปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ประธานคณะกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ทีปรึกษาคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

200,000
40,000
40,000

-

-

40,000
35,000

-

50,000
40,000

-

50,000
40,000

-

50,000
40,000
50,000

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติค่าตอบแทนในอัตราเดิมให้ แก่กรรมการในรู ปของเงิ นรางวัล
ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย9 ประชุม และโบนัส ให้ แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน e,rcc,ccc บาทต่อปี และกรรมการ
ท่านอืน ไม่เกินท่านละ scc,ccc บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงคณะกรรมการ ตามที
ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินทีแน่นอน และจํานวนเงินทีจะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
9 9 ไม่รวมถึง
สิทธิ ทีกรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ อืนเพิมเติมกรณี ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้
ปฏิบตั ิหน้ าทีเพิมเติมตามทีเสนอ และคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการใน
ปั จจุบนั
106

คะแนนเสียงที-ต้องใช้ เพื-อผ่ านมติ
มติทีประชุมในวาระนี 9 ต้ องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
9
้ ถือหุ้นซึงมาประชุม
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วาระที- 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง5 ผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่ าตอบแทนสําหรั บปี 2557

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
9 ้ สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริ ษัทสําหรับปี 2557 ตามแนวปฏิบตั ิ
เรื องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และนําเสนอต่อคณะกรรมการเพือเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
9 ้ สอบบัญชี
ภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
9 ้ สอบบัญชีของบริ ษัท สํานักงาน
อีวาย จํ ากัด (เดิ มชื อบริ ษัท สํานัก งาน เอินส์ ท แอนด์ ยัง จํ ากัด) เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยใน
กลุ่มทิสโก้ โดยได้ รับค่าตอบแทนจํานวนไม่เกิน 7,620,000 บาท โดยเป็ นค่าตอบแทนของบริ ษัทเป็ นจํานวนไม่เกิน
540,000 บาท และเป็ นค่าตอบแทนของบริ ษัทย่อยทัง9 10 บริ ษัท เป็ นจํานวนรวมไม่เกิน 7,080,000 บาท
รายละเอียดค่าตอบแทนสําหรับปี 2557 เสนอโดยบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นดังนี 9
ค่ าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี (บาท)
ค่ าตอบแทนสําหรั บผู้สอบบัญชี

เพิ-มขึน5
(ลดลง)
(ร้ อยละ)

2557

2556

540,000

520,000

3.9

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

3,480,000 3,360,000

3.6

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

1,020,000 1,000,000
410,000 400,000
900,000 890,000
140,000 135,000
190,000 190,000
85,000
85,000

2.0
2.5
1.1
3.7
-

ค่ าสอบบัญชี
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
บริ ษัท ไฮเวย์ จํากัด
บริ ษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชันเทคโนโลยี จํากัด
บริ ษัท ทิสโก้ ลีสซิง จํากัด
บริ ษัท ศูนย์การเรี ยนรู้ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ทีปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด
120,000 110,000
บริ ษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิง จํากัด
440,000 420,000
บริ ษัท ออล-เวย์ส จํากัด
55,000
50,000
ค่ าบริการอื-น
240,000 240,000
รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มทิสโก้ 7,620,000 7,400,000
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9.1
4.8
10.0
3.0

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษัท และบริ ษัท ย่อ ยสําหรั บ ปี 2557 จํานวน 7,620,000 บาท เพิ มขึน9 จากปี ก่อ น
ร้ อยละ 3.0 หรื อ 220,000 บาท การปรับเพิมของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นการเพิมขึ 9นตามอัตราปกติ เป็ นไปตาม
ปริ มาณธุรกรรมและปริ มาณงานทีเพิมขึ 9น ตามการขยายตัวของธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้ การบังคับใช้ มาตรฐานบัญชีใหม่
หลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง และสอดคล้ องกับขอบเขตงานทีเพิมขึ 9นของบริ ษัทย่อย
สําหรับปี 2557 บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เสนอรายชือผู้สอบบัญชี ดังนี 9
รายชื-อผู้สอบบัญชี
S. นางสาวรัตนา จาละ
e. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิpวาณิชย์
g. นางสาวสมใจ คุณปสุต

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี
3734
4951
4499

จํานวนปี ที-สอบบัญชีให้
กลุ่มทิสโก้
3
-

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึงสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ รายละเอียดประวัติผ้ ูสอบบัญชีปรากฏ
ตามทีแนบมาพร้ อมนี 9
ภายหลั ง จากการพิ จ ารณา คุ ณ ภาพงาน ความน่ า เชื อถื อ ความเชี ยวชาญ และระยะเวลาส่ ง มอบงานของ
ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการโดยข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
9 ้ สอบ
บัญชีของบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทโดยได้ รับค่าตอบแทนจํ านวนไม่เกิน 540,000
บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
8 ้ สอบบัญชีของบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชือ
บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด) เป็ นผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2557 ของบริ ษัท โดยได้ รับค่าตอบแทนจํานวน
ไม่เกิ น 540,000 บาท ทัง8 นี 8 ผู้สอบบัญชี ดัง กล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี
รายชือผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี 9
- นางสาวรัตนา จาละ

ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที 3734 และ/ หรื อ

- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิpวาณิชย์

ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที 4951 และ/ หรื อ

- นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที 4499

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึงสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้
คะแนนเสียงที-ต้องใช้ เพื-อผ่ านมติ
มติทีประชุมในวาระนี 9 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 5 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

g ปี

ความสั ม พั นธ์ และ/หรื อ การมี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ บริ ษัท และบริ ษั ทย่ อย ผู้ บ ริ หาร ผู้ ถื อหุ้ นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ท- เี กี-ยวข้ อง
- ไม่มี -

110

ประวัตผิ ้ ูสอบบัญชี
2. นางสาวรั ชดา ยงสวัสดิmวาณิชย์
อายุ

42 ปี

การศึกษา

วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต ภาควิชาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน

4951

วันที-ขนึ 5 ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2544

ตําแหน่ งปั จจุบัน
2548-ปั จจุบนั

หุ้นส่วน
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

ตําแหน่ งอื-น

-

ประสบการณ์
253s-ปั จจุบนั

บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

จํานวนปี ที-สอบบัญชีให้ ทสิ โก้

- ปี

ความสั ม พั นธ์ และ/หรื อ การมี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ บริ ษัท และบริ ษั ทย่ อย ผู้ บ ริ หาร ผู้ ถื อหุ้ นรายใหญ่ 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 5 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 นธ์ และ/หรื อ การมี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ บริ ษัท และบริ ษั ทย่ อย ผู้ บ ริ หาร ผู้ ถื อหุ้ นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ท- เี กี-ยวข้ อง
- ไม่มี -
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วาระที- 8

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 33 อํานาจกรรมการ

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
กลุ่ม ทิส โก้ มุ่ง เน้ น การดําเนิน ธุร กิจ อย่างมีป ระสิท ธิ ภ าพภายใต้ ก ารกํ ากับ ดูแ ลกิจ การที ดี เพือให้ การปฏิบัติตาม
บทบาทด้ านการกํากับดูแลกิจการทีดีเป็ นไปอย่างครบถ้ วน โดยเฉพาะหน้ าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการใน
การกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานของบริ ษัท อํานาจของกรรมการตามทีกําหนดในข้ อบังคับบริ ษัทจึงควรมี
การปรับให้ มีความชัดเจนมากขึ 9น เพือสะท้ อนถึงอํานาจของกรรมการในปั จจุบนั
ด้ วยเหตุนี 9 คณะกรรมการจึงเห็ นควรเสนอให้ ที ประชุมผู้ถื อหุ้นพิ จารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อ บังคับ ข้ อ gg อํ านาจ
กรรมการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี 9
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
9 คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนด
มอบหมายนันให้
9 คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนด
ประธานคณะกรรมการบริ ห ารคนเดี ย ว หรื อ
คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนด และ
แก้ ไขเปลียนแปลงชือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน กรรมการบริ หารอืนร่ วมกันสองคน มีอํานาจลงลายมือชือ
และประทับตราสํ าคัญ ของบริ ษัทกระทํ าการใดๆ แทน
บริ ษัท
บริ ษัทได้
คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนด และ
แก้ ไขเปลียนแปลงชือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
บริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือ หุ้นพิจารณาและอนุม ตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 33 อํานาจกรรมการ
ตามทีเสนอ
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คะแนนเสียงที-ต้องใช้ เพื-อผ่ านมติ
มติทีประชุมในวาระนี 9 ต้ องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู
9
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที- 9

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 43 ดวงตราของบริษัท

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
เพื อให้ สอดคล้ องกับการปรั บปรุ งแบรนด์ และภาพลักษณ์ องค์ กรของบริ ษัทในกลุ่มทิ สโก้ สัญลักษณ์ ใหม่ภายใต้
แนวความคิด “โอกาสสร้ างได้ ” ได้ ถูกสร้ างขึน9 เพือสือสารถึงภาพลักษณ์ และวิสยั ทัศน์ ใหม่ขององค์ กรทีมีความ
เชียวชาญในการสร้ างโอกาส โดยสัญลักษณ์ ใหม่จะถูกนํามาแทนทีสัญลักษณ์ เดิมทีมีอยู่ทงหมด
ั9
เพือแสดงถึงความ
เป็ นอันหนึงอันเดียวกันของทุกบริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้
ด้ วยเหตุนี 9 คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ rg ดวงตราของ
บริ ษัท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี 9
เดิม

ใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็น ควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาและอนุม ตั ิก ารแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ rg ดวงตราของบริ ษัท
ตามทีเสนอ
คะแนนเสียงที-ต้องใช้ เพื-อผ่ านมติ
มติทีประชุมในวาระนี 9 ต้ องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู
9
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที- 10 เรื- องอื-นๆ ถ้ ามี

116

เอกสารฉบับนีพ5 มิ พ์ ด้วยนํา5 หมึกถั-วเหลืองบนกระดาษรีไซเคิล เป็ นมิตรต่ อสิ-งแวดล้ อม

