ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 มีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี ร่วมประชุม
ดังต่อไปนี้
กรรมการ
1. นายปลิว มังกรกนก

ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิรกิ ุล

กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
(และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้)

3. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4. นางภัทรียา เบญจพลชัย

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

5. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

6. นายสถิตย์ อ๋องมณี

กรรมการ

7. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ

กรรมการ และกรรมการบริหาร

8. นายชือ-เหา ซุน

กรรมการ และกรรมการบริหาร

9. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
(และกรรมการอานวยการกลุ่มทิสโก้)

ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทิสโก้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทใหญ่ให้มาบริหารจัดการธนาคาร
1. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
2. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม
3. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์
4. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล
5. นางยุถิกา สนธยานาวิน
6. นายชาตรี จันทรงาม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายสินเชื่อรายย่อย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายกลุ่มลูกค้าบรรษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายสินเชื่อรายย่อย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายธุรกิจธนบดีธนกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2558

หน้า 2 ของจานวน 14 หน้า

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด (เดิมชื่อ บริษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด)
1. นางยุพดี สัจจะวรรณกุล
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น
1. ศ. ดร. ปราณี ทินกร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มา
ร่วมประชุมและแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
ไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฏหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ท่าน
ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและโดย
การมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 37 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 921,452,243 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเปิดการประชุม
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทน
รับมอบฉันทะมาเข้าประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้นวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งใช้
วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) นอกจากนี้เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการ
ออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้นาส่งหนังสือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไปยังผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้ สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จ ะ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการล่วงหน้าและประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ ”งดออกเสียง”
สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้ถือหุ้น
ที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และระบุการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น
บริ ษัท ได้ น าคะแนนเห็ น ด้วย ไม่เห็ น ด้วย หรื องดออกเสีย ง ตามความประสงค์ข องท่ านผู้ ถื อหุ้ น บั น ทึ ก ในระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติแต่ละวาระไว้แล้ว
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ส่งคืน
“หลักฐานการลงทะเบียนเข้าประชุม ” และบัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ใช้ (ถ้ามี) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท บริเวณประตู
ทางเข้าห้องประชุม
นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท สานักงานสอบบัญชี ดีไอวาย อินเตอร์เนชั่นนัล ออดิทติ้ง เป็นผู้ทา
หน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัท สานักงาน อี
วาย จากัด ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสังเกตการณ์การลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2558

วาระที่ 1

หน้า 3 ของจานวน 14 หน้า

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 โดยสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอก
กล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน
( การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน )
มติ :

วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
คะแนนเสียง
ร้อยละ
(เสียง)
 เห็นด้วย
921,452,257
100.00


ไม่เห็นด้วย

0

0.00



งดออกเสียง

0

0.00



บัตรเสีย

0

0.00

พิจารณาให้สัตยาบัน การดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทาในปี 2557 ดังปรากฏใน
รายงานประจาปี

ประธานฯ กล่าวสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทาในปี 2557 และเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาให้สัตยาบันการดาเนินงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1- A2
ของรายงานประจาปี ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
( การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน )
มติ :

ให้สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทาในปี 2557 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2558

วาระที่ 3

หน้า 4 ของจานวน 14 หน้า

คะแนนเสียง
(เสียง)
921,452,258

ร้อยละ



เห็นด้วย

100.00



ไม่เห็นด้วย

0

0.00



งดออกเสียง

0

0.00



บัตรเสีย

0

0.00

พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ จากัด
(มหาชน) สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณารับ รองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จ ของ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัทว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดงผลประกอบการและ
ฐานะการเงินของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปีที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอให้
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้
นางอรนุช อภิศักดิ์ ศิริกุล สรุปรายละเอียดของงบการเงินต่อที่ประชุมและขอให้นายชาตรี จันทรงาม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ (“บริษัทใหญ่”) ชี้แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน
นายชาตรี จันทรงาม ชี้แ จงรายละเอียดและการวิ เคราะห์ งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จต่อที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
( การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน )
มติ :

รับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
คะแนนเสียง
ร้อยละ
(เสียง)
 เห็นด้วย
921,452,263
100.00


ไม่เห็นด้วย

0

0.00

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2558
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งดออกเสียง

0

0.00



บัตรเสีย

0

0.00

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2557 และ
อนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2557 เป็นเงินกองทุน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2557 เป็น
เงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2557 เป็นเงินกองทุน และ
ขอให้นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีร้อยละ 5 เป็นเงินสารองตามกฎหมายจนกว่าจะครบร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากเงินสารองตามกฎหมายได้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่จาเป็นต้องจัดสรร
เป็นเงินสารองตามกฎหมายสาหรับปี 2557 เพิ่มเติมอีก โดยรายละเอียดกาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลสาหรับปี
2557 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารทิสโก้ เป็นดังนี้
บาท
กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ ต้นปี 2557

9,031,406,498

กาไรสุทธิของธนาคารสาหรับปี 2557

3,098,304,645

ผลกาไร/ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ปรับรายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด

(12,538,095)
2,777,437

กาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลสาหรับปี 2557

12,119,950,485

เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจากผลการดาเนินงานของปี 2557

(1,105,881,230)

กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2557

11,014,069,255

ธนาคารมีกาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลสาหรั บปี 2557 จานวน 12,119,950,485 บาท
โดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2557 คิดเป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,105,881,230 บาท ดังนั้น
ธนาคารจะมีกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2557 จานวน 11,014,069,255 บาท
ธนาคารมีนโยบายที่จ่ายเงินปั นผลในอัตราที่เหมาะสมตามผลการดาเนินงาน โดยคงไว้ซึ่งอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่แข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ อัตรา
การจ่ายเงินปันผลปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 35.7 ของกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานเทียบกับอัตราร้อยละ 22.8 ในปี
2556 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของธนาคารที่กาหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2558
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ในอัต ราที่เ หมาะสมเพื่อ ให้อัต ราส่ว นเงิน กองทุน ต่อ สิน ทรัพ ย์เ สี่ย ง (BIS Ratio) สูง กว่า ร้อ ยละ 12 ในฐานะ
ธนาคารพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
( การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน )
มติ :

มีมติในเรื่องต่างๆ ตามที่เสนอ ดังนี้
 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานปี 2557 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
- การจ่ายเงิน ปัน ผลระหว่างกาลจากกาไรจากผลการดาเนิน งานของปี 2557 ให้แ ก่ผู้ถือหุ้น
สามัญ และผู ้ถ ือ หุ ้น บุร ิม สิท ธิใ นอัต ราหุ ้น ละ 1.20 บาท รวมเป็น จ านวนเงิน ทั ้ง สิ ้น
1,105,881,230 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558
 อนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2557 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล เป็น
เงินกองทุนตามเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 5

คะแนนเสียง
(เสียง)
921,452,267

ร้อยละ



เห็นด้วย

100.00



ไม่เห็นด้วย

0

0.00



งดออกเสียง

0

0.00



บัตรเสีย

0

0.00

พิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 5 และ 6 ต่อไปนี้ เป็นการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการ
ธนาคาร ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่ ตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการสมัครใจออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระดังกล่าว และขอเรียนเชิญ ศ.ดร. ปราณี ทินกร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชี่ยลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็น
ผู้ดาเนินการประชุมในวาระนี้

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2558
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ศ. ดร. ปราณี ทินกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของธนาคารกาหนดให้ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้ เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียวส่งผลให้คณะกรรมการทั้งคณะครบ
วาระการดารงตาแหน่งพร้อมกันในวันนี้
ในวาระนี้แบ่งการพิจารณาเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ วาระที่ 5.1 เป็นการพิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการ
และ วาระที่ 5.2 เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
วาระที่ 5.1 การพิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการ ข้อบังคับของธนาคารกาหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนดจานวนผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั้งคราวโดยให้มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งมีสัดส่วนของกรรมการที่มี
สัญชาติไทยตามที่กฎหมายกาหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ในการนี้คณะกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้
ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดจานวนกรรมการ 9 คน ซึ่งเท่ากับจานวนกรรมการในปัจจุบัน โดยผู้ถือหุ้น มีสิทธิ
ออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น
วาระที่ 5.2 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ตามข้อบังคับของธนาคาร กาหนดให้นาวิธีลงคะแนนเสียง
แบบสะสม (Cumulative Voting) ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และมาตรา 71
วรรค 1 มาใช้เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสในการเลือกตั้งตัวแทนเข้ามารับตาแหน่งกรรมการธนาคารมากยิ่ งขึ้น
โดยมีปัจจัยในการสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ สรุปได้ดังนี้ 1) การกากับดูแลกิจการที่ดี กฏหมายและกฏ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2) ความต้องการและประโยชน์สูงสุดขององค์กร 3) ความรู้และความสามารถ 4) ประวัติและ
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้ านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ กฏหมายและอื่นๆ 5) ขนาด
และองค์คณะกรรมการที่เหมาะสม
ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่ เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทของ
บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่ โดยมี
ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดังปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หน้า 55-79 ที่ได้จัดส่งไปให้ท่านผู้ถือ
หุ้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-นามสกุล
นายปลิว มังกรกนก
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
นางภัทรียา เบญจพลชัย
ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

ตาแหน่งที่เสนอ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
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6.
7.
8.
9.

นายสถิตย์ อ๋องมณี
นายยาสุโร่ โยชิโคชิ
นายชือ-เหา ซุน
นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

หน้า 8 ของจานวน 14 หน้า

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
จากนั้น นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ข้อบังคับของธนาคารกาหนดให้นาวิธี
ลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้สาหรับการเลือกตั้งกรรมการธนาคาร โดยได้อธิบายวิธีการ
ลงคะแนนเสียงแบบสะสมในรายละเอียดต่อที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
( การลงมติในวาระนี้ สาหรับการพิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการของธนาคารต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สาหรับการพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการ ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้อบังคับของธนาคาร )
มติ :

มีมติในเรื่องต่างๆ ตามที่เสนอ ดังนี้

5.1 การพิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการ
- อนุมัตจิ านวนกรรมการของบริษัทที่ 9 คน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
คะแนนเสียง
(เสียง)
 เห็นด้วย
921,452,267

ร้อยละ
100.00



ไม่เห็นด้วย

0

0.00



งดออกเสียง

0

0.00



บัตรเสีย

0

0.00

5.2 การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
- อนุ มั ติ ก ารแต่ง ตั้งบุคคลดังรายชื่ อต่อไปนี้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการธนาคาร ด้วยคะแนนเสี ย ง
ดังต่อไปนี้

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2558

ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วาระที่ 6

นายปลิว มังกรกนก
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
นางภัทรียา เบญจพลชัย
ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
นายสถิตย์ อ๋องมณี
นายยาสุโร่ โยชิโคชิ
นายชือ-เหา ซุน
นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
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เห็นด้วย
(เสียง)
921,452,267
921,452,267
921,452,267
921,452,267
921,452,267
921,452,267
921,452,267
921,452,267
921,452,267
8,293,070,403
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน
ศ. ดร. ปราณี ทินกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ประจาปี

2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนสาหรับกรรมการทีไ่ ม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัท
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และ/หรือดารงตาแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเงินรางวัล
เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้มผี ลตลอดไปหรือจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงินทีแ่ น่นอน และจานวนเงินที่
จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณีได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม
ข้ อบั งคับ ของธนาคารก าหนดว่ า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ ก รรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคน
ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง แทนคณะกรรมการก็ ไ ด้ ส าหรั บ ค่ า ตอบแทนกรรมการผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมายนั้ น ให้
คณะกรรมการเป็นผู้กาหนดขอบเขตหน้าที่ของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในคณะกรรมการชุดอื่ น
ปรากฏตามรายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8 การจัดการ และหัวข้อที่ 9 การกากับดูแลกิจการของรายงานประจาปี
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
บริ ษัท ใหญ่ จ ะเป็ น ผู้ พิ จ ารณาอัต ราค่าตอบแทนที่ เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยอัตราและ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2558
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องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีความสามารถและมีความสาคัญต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินความจาเป็น
ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารจะพิจารณาตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม
นั้นๆ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ทางาน ความตั้งใจและทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการแต่ละคน
สามารถทาให้กับบริษัทได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษั ทมอบหมายให้กรรมการรายใดทาหน้าที่เพิ่มเติม (เช่น การ
เป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น) กรรมการรายนั้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมดังกล่าว
ดังนั้น คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท
ใหญ่ จึ ง เห็ น ควรเสนอให้ ผู้ ถื อหุ้ น พิ จ ารณาอนุ มัติค่าตอบแทนในอัตราเดิมส าหรั บ กรรมการที่ มิไ ด้ดารงตาแหน่ ง
กรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และ/หรือ ดารงตาแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้
ในรูปของเงินรางวัล เบี้ ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้มีผ ล
ตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น จะกาหนดจานวน
เงิน ที่แ น่น อน และจ านวนเงิน ที่จะจ่ายจริงในแต่ล ะคราว ทั้ งนี้ ไม่ รวมถึงสิทธิที่ กรรมการจะได้รั บค่าตอบแทนหรื อ
ผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
( การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถื อหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองใน
สามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน )
มติ :

อนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการที่มิได้ดารงตาแหน่งกรรมการใน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จ ากั ด (มหาชน) และ/หรื อ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ในกลุ่ ม ทิ ส โก้ ในรู ป ของเงิ น รางวั ล
เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไป
หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวน
เงิน ที่ แ น่ น อน และจ านวนเงิ น ที่ จ ะจ่ า ยจริ ง ในแต่ล ะคราว ทั้ ง นี้ ไม่ร วมถึ ง สิ ท ธิ ที่ ก รรมการจะได้ รั บ
ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่
เพิ่มเติมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้



เห็นด้วย



ไม่เห็นด้วย

คะแนนเสียง
(เสียง)
921,452,267

ร้อยละ

0

0.00

100.00

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2558

หน้า 11 ของจานวน 14 หน้า



งดออกเสียง

0

0.00



บัตรเสีย

0

0.00

และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันตามที่เสนอ
ภายหลังจากที่ประชุมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการทุกท่านของธนาคารจึงกลับเข้าร่วมประชุมต่อไป
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2558
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับ
ปี 2558 และขอให้ รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้
รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของธนาคารกาหนดให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของธนาคาร สาหรับปี 2558 ตามแนวปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี
และนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีของบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด (เดิมชื่อ บริษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด ) เป็นผู้สอบบัญชีของ
ธนาคาร สาหรับปี 2558 โดยมีค่าตอบแทนจานวนไม่เกิน 3,830,000 บาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
- นางสาวรัตนา จาละ
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
- นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว
ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
ประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในหน้า 84-86 ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งไป
ให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
สาหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคาร สาหรับปี 2558 ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 110,000 บาทหรือ
คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.0 เป็นการปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อและปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2558
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( การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน )
มติ :

อนุมัตแิ ต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จากัด) เป็นผู้สอบบัญชีของธนำคำรสำหรับปี 2558 โดยได้รบั ค่ำตอบแทนจำนวนไม่เกิน 3,830,000 บำท
โดยมีรำยชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้
- นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/ หรือ
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/ หรือ
- นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499
โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้
ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
คะแนนเสียง
(เสียง)
921,452,267

ร้อยละ



เห็นด้วย

100.00



ไม่เห็นด้วย

0

0.00



งดออกเสียง

0

0.00



บัตรเสีย

0

0.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 150,000 ล้านบาท และ
การมอบอานาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่กาหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไข และข้อกาหนดสิทธิ
ต่างๆ รวมถึงช่วงเวลาในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้
ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 150,000
ล้านบาท และการมอบอานาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่กาหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไข และข้อกาหนดสิทธิต่างๆ
รวมถึงช่วงเวลาในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ และเรียนเชิญนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มทิสโก้อธิบายในรายละเอียดต่อที่ประชุม
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ธนาคารมี
นโยบายที่ต้องคงไว้ซึ่งความสมดุลของเงินทุนจากแหล่งต่างๆ เพื่อเป็นการบริหารต้นทุนการระดมทุนและส่งเสริมการ
บริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน
หุ้นกู้ ถือเป็น อีกทางเลือกหนึ่ งของเครื่ องมือทางการเงิน ที่มีป ระสิทธิ ภาพในการระดมทุ นจากลู กค้ า
โดยเฉพาะลูกค้าธนบดี ลูกค้าบรรษัท และลูกค้าสถาบัน ในส่วนของการบริหารเงินกองทุนนั้น หุ้นกู้สามารถออกได้ใน
รูปแบบหุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้ ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สาหรับหุ้นกู้แบบ
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ไม่ด้อยสิทธิ นับเป็นหุ้นกู้ที่สามารถระดมทุนในระยะกลางถึงยาวได้อย่ างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
โครงสร้างเงินทุนและสภาพคล่อง ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้มีแผนที่จะออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ อย่างเหมาะสม
และสม่าเสมอเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนที่สาคัญ
ปัจจุบันธนาคารได้ใช้วงเงินในการออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555
โดยผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 80,000 ล้านบาท วงเงินดังกล่าวได้ถูกใช้ในการออก
หุ้นและหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีหุ้นกู้และหุ้นกู้ด้อยสิทธิคงค้างจานวน 51,057 ล้าน
บาท และ 3,643 ล้านบาทตามลาดับ เมื่อพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว ธนาคารต้องการ
วงเงินเพื่อออกหุ้นกู้วงใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีโครงสร้างและสถานะเงินทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยวงเงิน
ใหม่นั้น จะใช้สาหรับการออกหุ้นกู้ใหม่ทั้งหมด
ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนของบริษัท
มหาชน จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเนื่ องจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว
ตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อให้มีความคล่องตัวในการออกหุ้นกู้ตามช่วงเวลาและเงื่อนไขที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนดอกเบี้ย
ของธนาคาร และส่งเสริมการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนของธนาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงินหมุนเวียนตามเงื่อนไข
และข้อกาหนดต่างๆ ดังต่อไปนี้
ชนิดของหุ้นกู้
:
หุ้นกู้ประเภทมี และไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ และไม่ด้อยสิทธิ
มูลค่า
:
วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 150,000 ล้านบาท (ไม่รวมหุ้นกู้ที่ออกตาม
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555)
ลักษณะการเสนอขาย :
ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจากัด และ/หรือลูกค้าธนบดี
และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน โดยเสนอขายทั้งหมดภายในครั้งเดียวหรือ
หลายครั้ง
อายุ
:
ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
เงื่อนไขและข้อกาหนด :
มอบอานาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณากาหนดราคาเสนอขาย
เงื่อนไข และข้อกาหนดสิทธิต่างๆ ตลอดจนช่วงเวลาในการออกและการ
เสนอขายหุ้นกู้
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
( การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน )
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อนุมัติการออกออกและเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทมีและไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ และไม่
ด้อยสิทธิ โดยมีวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 150,000 ล้านบาท แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือ
บุคคลในวงจากัด และ/หรือลูกค้าธนบดี และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน โดยเสนอขายทั้งหมด
ภายในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ในเวลาไม่เกิน 10 ปี และมอบอานาจให้กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่กาหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไข และข้อกาหนดสิทธิต่างๆ รวมถึงช่วงเวลาในการออก
และการเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
คะแนนเสียง
(เสียง)

921,452,267
0
0
0

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.

(นายปลิว มังกรกนก)
ประธานทีป่ ระชุมและประธานคณะกรรมการบริษัท

ร้อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00

