ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
หนังสือบอกกล่ าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558
วันที่ 23 เมษายน 2558

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ข้ อปฏิบัตใิ นการเข้ าร่ วมประชุม
1. การลงทะเบียนเข้ าประชุม
1.1 ผู้ถือหุ้น /ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมได้ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. ของ
วันประชุม ณ บริ เวณส่วนลงทะเบียน ชัน้ 1 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุ งเทพฯ และผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ จะได้ รับหลักฐานการลงทะเบียนเพื่อใช้ แสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท
สาหรับ
 รับอาหารว่าง ณ บริ เวณ ชัน้ 1 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ในระหว่างเวลา 9.00 น. – 10.00 น.
 แสดงสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้ องประชุม ชัน้ 12 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์
1.2



ผู้ถือหุ้นจะต้ องกรอกรายละเอียดในหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ ครบถ้ วน
ชัดเจน ดังนี ้
แจ้ งความประสงค์ว่าจะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทนโดย
การทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่จดั พิมพ์ไว้ ในหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผู้ถื อหุ้น และผู้รั บ มอบฉัน ทะ (ถ้ ามี) ลงลายมือชื่ อท้ ายหนังสือลงทะเบี ย นเข้ าประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน

2. การออกเสียงลงคะแนน
2.1 ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องกรอกการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
2.2 ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยเห็นด้ วยทุกวาระตามจานวนเสียงทังหมด
้
หรื อ จะออกเสียงแต่ละวาระก็ได้ โดยการทาเครื่ องหมาย หน้ าข้ อที่ต้องการในหนังสือลงทะเบียนเข้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2.3 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะเห็นด้ วยในทุกวาระตามจานวนเสียงทังหมด
้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้น และ/หรื อ
้
ผู้รับมอบฉันทะทาเครื่ องหมาย  หน้ าข้ อ “เห็นด้ วยทุกวาระ ตามจานวนเสียงทังหมด”
2.4 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ
ต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งตามจานวนเสียงทังหมด
้
คือ “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ
“งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้ (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่
เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึง่ จะสามารถออก
เสียงลงคะแนนเห็นด้ วยบางส่วน หรื อไม่เห็นด้ วยบางส่วน หรื องดออกเสียงบางส่วนได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ วต้ อง
ไม่ เกิ น จ านวนเสี ย งทั ง้ หมดที่ มี อยู่ ห รื อที่ ข อใช้ สิ ท ธิ หรื อที่ รั บ มอบฉั น ทะ) โดยท าเครื่ องหมาย หน้ าข้ อ
“ออกเสียงแต่ละวาระ ดังต่อไปนี”้
ทังนี
้ ้การออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ ตามจานวนเสียงทังหมดข้
้
างต้ น ไม่ให้ นามาใช้ สาหรับการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 เรื่ องการพิจารณาอนุมตั ิจานวนกรรมการและการแต่งตังกรรมการ
้
ในส่วน
ของการแต่งตังกรรมการ
้
(ข้ อ 5.2 ในหนังสือลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน) โดยในการ
ออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกว่าเห็นด้ วยกับการเลือกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
โดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากันสาหรับกรรมการแต่ละคน หรื อจะเห็นด้ วยกับการเลือกตังกรรมการบางรายโดย
้
ออกเสียงแยกตามกรรมการแต่ละรายไป อนึ่งบริ ษัทใช้ วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
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ในการเลือกตังกรรมการ
้
(รายละเอียดตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 23) ซึง่ วิธีการนี ้จะช่วยให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยมี
โอกาสได้ เลือกกรรมการที่เป็ นตัวแทนของตนเข้ ามารับตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทได้
วิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็ นดังนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ คูณด้ วยจานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้
(2) ผู้ถื อหุ้น แต่ล ะคนจะใช้ คะแนนเสี ย งที่ มีอยู่ทัง้ หมดตาม (1) เลื อกตัง้ บุคคลเดีย ว หรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณี เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ูใดมากน้ อย
เพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมี ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิ น
จานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ เลือกโดยวิธีจบั สลากเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะพึงมี
ตัวอย่าง:
บริ ษัทมีห้ นุ ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
1,000 หุ้น ถือโดย
นาย ก
นาง ข

ถือหุ้น 600 หุ้น
ถือหุ้น 200 หุ้น และ

ผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 200 หุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทต้ องการเลือกตังกรรมการจ
้
านวน 3 ราย ซึง่ มีกรรมการรายเดิมที่ครบวาระ
คือ นายกนก นายหิรัญ และนายอรรณนพ ซึง่ นาย ก ที่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้ กรรมการรายเดิม
กลับมาดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ ส่วนนาง ข ได้ เสนอกรรมการรายใหม่ 1 ราย คือ นายพิษณุ
ตัวอย่างวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม
นาย ก มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ
นาง ข มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ
ผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 8 ราย มีสิทธิออกเสียงรวมกันเท่ากับ
ชื่อผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงแยกตาม
นายกนก นายหิรัญ

นาย ก
นาง ข
ผู้ถือหุ้นอื่น
รวมคะแนนที่ได้

1,800 เสียง (600 หุ้น x 3 ราย)
600 เสียง (200 หุ้น x 3 ราย)
600 เสียง (200 หุ้น x 3 ราย)

600
200
800

600
200
800

นายอรรณนพ
600
600

รวมคะแนน
นายพิษณุ ทัง้ หมด (เสียง)
600
200
800

1,800
600
600
3,000

ดังนัน้ กรรมการที่จะได้ รับการเลือกตังคื
้ อ นายกนก นายหิรัญ และนายพิษณุ
จากตัวอย่างข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าการใช้ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกตังกรรมการ
้
จะทาให้
ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสมากขึ ้นที่จะเสนอและเลือกผู้แทนของตนเป็ นกรรมการบริ ษัทได้
2.5 ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อท้ ายหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2.6 หากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ทาเครื่ องหมายเลือก "ไม่เห็นด้ วย" หรื อ "งดออกเสียง" ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าเป็ นการ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย
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3. การมอบฉันทะ
3.1 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามที่สง่ มาด้ วยนี ้ให้ ครบถ้ วนชัดเจน
หมายเหตุ: บริ ษั ท ได้ แ นบแบบหนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ข. ไว้ ท้ ายเอกสารฉบั บ นี ้ และส าหรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น
ต่ า งประเทศที่ แ ต่ ง ตัง้ ให้ คัส โตเดี ย น(custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้ รั บ ฝากและดู แ ลหุ้ น
สามารถสัง่ พิมพ์แบบหนังสือมอบฉันนทะแบบ ค. ได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทที่
http://www.tisco.co.th/th/investorrelation/agmtiscob.html
3.2 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ กรรมการของบริ ษัทดังรายชื่อต่อไปนี ้ เข้ าร่ วมประชุมแทนก็ได้
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
3. รศ.ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
4. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

ประธานคณะกรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระ
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การใหญ่

(ประวัติของกรรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2)
ในกรณี ผ้ ู ถื อ หุ้ น มอบฉั น ทะให้ ก รรมการบริ ษั ท เข้ า ร่ ว มประชุ ม โปรดส่ ง หนัง สื อ มอบฉั น ทะและหนัง สื อ
ลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนคืนกลับมายังบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 1 วัน โดยใช้
ซองธุรกิจตอบรับที่ส่งมาด้ วยนี ้ เพื่อบริ ษัทจะได้ ส่งมอบให้ กรรมการผู้รับมอบฉันทะดาเนินการตามที่ได้ รับ
มอบฉันทะต่อไป
3.3 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่สง่ มาด้ วยนี ้ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
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เอกสารหรื อหลักฐานที่ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้ องนามาแสดง/มอบ เพื่อลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
ผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดง/มอบเอกสารดังต่อไปนี ้ต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเข้ าประชุม
1. กรณีผ้ ูถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู้ถือหุ้น
(ข) หนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึง่ ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนและลงลายมือชื่อ
ผู้ถือหุ้น
1.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึง่ ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วน และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
(ข) หนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึง่ ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วน และลงลายมือชื่อ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
(ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู้ถือหุ้น พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้ถือหุ้น
(ง) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู้รับมอบฉันทะ
2. กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นนิตบิ ุคคล
2.1 กรณีผ้ มู ีอานาจลงนามของนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล
(ข) สาเนาหนังสือรั บ รองนิ ติบุคคลของผู้ถื อหุ้น ซึ่งออกโดยกรมทะเบี ย นการค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ ห รื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้ อมประทับตราสาคัญ
(ถ้ ามี) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนที่เข้ าร่ วมประชุมนันมี
้ อานาจกระทาการแทนผู้ถือหุ้น
(ค) หนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึง่ ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วน และลงลายมือชื่อ
โดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลที่เข้ าร่ วมประชุม พร้ อมประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี)
2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คลมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉัน ทะซึ่งได้ ก รอกรายละเอีย ดครบถ้ วน และลงลายมือชื่ อโดยผู้มีอานาจลงนามผูก พัน
นิติบคุ คลตามหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้น พร้ อมประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี) และผู้รับมอบฉันทะ
(ข) หนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึง่ ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วน และลงลายมือชื่อ
โดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลตามหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้นพร้ อมประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี) และ
ลงลายมือชื่อโดยผู้รับมอบฉันทะ
(ค) สาเนาหนังสือรั บ รองนิ ติบุคคลของผู้ถื อหุ้น ซึ่งออกโดยกรมทะเบี ย นการค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ ห รื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของ
ผู้ถือหุ้นพร้ อมประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี)
(ง) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลที่เป็ นผู้ถือหุ้น พร้ อมลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้
(จ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู้รับมอบฉันทะ
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3. กรณีผ้ ูถือหุ้นต่ างประเทศที่แต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(ก) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลตามข้ อ 2
(ข) สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียนเป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลของคัสโตเดียน พร้ อมประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี)
(ค) สาเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน รับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลของคัสโตเดียน พร้ อมประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี)
4. กรณีผ้ ูถือหุ้นถึงแก่ กรรม
ผู้จดั การมรดกเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกับข้ อ 1 โดย
จะต้ องมีเอกสารคาสัง่ ศาลแต่งตังให้
้ เป็ นผู้จดั การมรดก ซึง่ ลงนามรับรองโดยผู้จดั การมรดกมาแสดงเพิ่มเติมด้ วย
5. กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้เยาว์
บิดา-มารดา หรื อผู้ปกครองตามกฎหมายเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน
เอกสารเช่นเดียวกับข้ อ 1 โดยจะต้ องนาสาเนาทะเบี ยนบ้ านของผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้เยาว์ ซึง่ ลงนามรับรองโดยบิดา-มารดา
หรื อผู้ปกครองตามกฎหมายมาแสดงเพิ่มเติมด้ วย
6. กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ไร้ ความสามารถหรื อผู้เสมือนไร้ ความสามารถ
ผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์ เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกับข้ อ 1
โดยจะต้ องมีสาเนาเอกสารคาสัง่ ศาล แต่งตังให้
้ เป็ นผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์ ซึง่ ลงนามรับรองโดยผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์
มาแสดงเพิ่มเติมด้ วย
ทัง้ นี ้ เอกสารข้ างต้ น ที่ มิ ไ ด้ มี ต้น ฉบับ เป็ นภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดท าคาแปลเป็ นภาษาไทย หรื อ
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปลด้ วย

6

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
ประวัตกิ รรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
1. ชื่อ
อายุ
สัญชาติ

:

นายปลิว มังกรกนก

:
:

66
ไทย

ที่อยู่

:

70/6 ซอยอินทามระ 1 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
หลักสูตร Executive Program in "EnergyLiteracy for a Sustainable Future"
สถาบันวิทยาการพลังงาน

การถือหุ้น
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2,221,010 หุ้น หรื อ 0.28% ของหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมด
้

:

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ไม่มี

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2557

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

:

คณะกรรมการบริ ษัท
8 ครัง้ จากทังหมด
้
8 ครัง้
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

:

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

7 ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2557)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 2 กันยายน 2551)
:

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2557)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 1 กรกฎาคม 2548)
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10 ปี

การดารงตาแหน่ 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 จากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล

อื่นๆ
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ 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 ไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

2556-ปั จจุบนั

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

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

กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอานวยการ

สานักบริ หารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มูลนิธิหมอเสม พริ ง้ พวงแก้ ว
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

2554-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั

บริ ษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิ่ง จากัด
บริ ษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

หน่วยงานอื ่น (4 แห่ง)

ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้
2552-2553
2551-2553
2548-2551
2548-2549
2545-2548

2533-2554

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มทิสโก้
กรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ

บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล

ประสบการณ์ การทางาน (ต่ อ)
อื่นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2516-2555
2553-2554
2549-2553
2537-2553
2537-2553
2551-2553

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ จากัด
บริ ษัท โซลิโด จากัด
บริ ษัท อมตะ สปริ ง ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
บริ ษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
(ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษัท พีดีทีแอล เทรดดิ ้ง จากัด
สมาคมธนาคารไทย

กรรมการ
กรรมการ

คุณสมบัตเิ พิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

ใช่

1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

ไม่ ใช่


2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี ้กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
2.1 เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจา



2.2 เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย



2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญซึง่ อาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างอิสระ



ส่ วนได้ เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั
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ประวัตกิ รรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
2. ชื่อ

: รศ. ดร. อังครั ตน์ เพรียบจริยวัฒน์

อายุ

: 60

สัญชาติ

: 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)

ที่อยู่
วุฒกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การถือหุ้น
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)

: 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 ตสาหรับผู้บริ หารระดับสูง
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ไม่มี
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ไม่มี

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
8 ครัง้ จากทังหมด
้
8 ครัง้
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
13 ครัง้ จากทังหมด
้
13 ครัง้
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้
13 ครัง้ จากทังหมด
้
13 ครัง้

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2557)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 2 กันยายน 2551)
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
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7 ปี

10 ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2557)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 26 เมษายน 2548)
การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2556-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2551-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ
อื่นๆ
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีบริ ษทั จดทะเบี ยนอื ่น (1 แห่ง)
2551-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั อื ่น
-ไม่มีหน่วยงานอื ่น (8 แห่ง)
2557-ปั จจุบนั
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ออฟฟิ ศเมท จากัด (มหาชน)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2555-ปั จจุบนั

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

2555-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย

2552-ปั จจุบนั

คณะทางานเพื่อติดตามการปฏิบตั ิด้านบัญชีและ
บรรษัทภิบาล

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

2549-ปั จจุบนั
2545-ปั จจุบนั

กองทุนเปิ ดดัชนีพนั ธบัตรไทยเอบีเอฟ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2540-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการกากับดูแล
คณะกรรมการมาตรฐาน
และนโยบายบัญชีภาครัฐ
รองศาสตราจารย์

2535-ปั จจุบนั

ที่ปรึกษาฝ่ ายกากับบริ ษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คณะบริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้
2554-2556
ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
2551-2554
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2550-2554
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2548-2554
กรรมการอิสระ
2548-2550
กรรมการตรวจสอบ
อื่นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2555-2556

คณะอนุกรรมการการเงินงบประมาณและ

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

การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การลงทุน
2554-2555

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

อื่นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี ต่ อ)
2547-2555

กรรมการอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้ านบัญชี)

สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน

2545-2555
2547-2552

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ
งบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีต้นทุน

บริ ษัท ทศท.คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

2545-2552

ที่ปรึกษาด้ านการบัญชี

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

คุณสมบัตเิ พิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

ใช่

1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

ไม่ ใช่


2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี ้กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
2.1 เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจา



2.2 เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย



2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญซึง่ อาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างอิสระ



ส่ วนได้ เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ข้ อบังคับของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 14. การประชุมสามัญ
คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่
วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
ข้ อ 15. การประชุมวิสามัญ
การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญ ที่ ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ 14. ของข้ อบังคับ นี เ้ รี ย กว่า
การประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการอาจเรี ยกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกาหนดได้ สุดแต่จะ
เห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้ องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการที่จะประชุ มนัน้ ดังที่กาหนดไว้ ในข้ อ 16. แห่ง
ข้ อบังคับนี ้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
อาจเข้ าชื่อกันทาหนังสือ
ร้ องขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้ องขอนัน้ จะต้ องระบุว่า
ประสงค์ให้ เรี ยกประชุมเพื่อการใด เมื่อมีคาร้ องขอเช่นว่านัน้ คณะกรรมการจะต้ องกาหนดวัน เวลา และสถานที่ที่
จะเปิ ดประชุม โดยวันนัดประชุมที่กาหนดจะต้ องไม่ช้ากว่า 1 เดือน นับจากวันได้ รับหนังสือ
ข้ อ 16. คาบอกกล่ าวนัดประชุม
ให้ ส่งคาบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนตามตาบลสถานที่อยู่ที่แจ้ งไว้ ในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นพานักอยู่ในประเทศไทย ให้ ส่งคาบอก
กล่าวเช่นว่านันให้
้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นโดยตรง หรื อโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีผ้ ถู ือหุ้นที่
พานักอยู่นอกประเทศไทย คาบอกกล่าวเช่นว่านัน้ ให้ ส่งทางโทรพิ มพ์ โทรเลข โทรสารหรื อทางโทรคมนาคม
สมัยใหม่ และยืนยันด้ วยจดหมายส่งไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน
คณะกรรมการจะต้ องลงพิ มพ์ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิ มพ์ แ ห่งท้ องถิ่ นติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
อนึง่ คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนดสถานที่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เป็ นคราว ๆ ไป
คาบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับ จะต้ องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่ องที่จะเสนอ
ต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อ
เพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวด้ วย
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ข้ อ 17. ระเบียบวาระการประชุม
ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการ
ประชุม ในการนี ้ต้ องดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่
ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีก
ก็ได้
ในกรณี ที่ที่ ประชุมพิ จารณาเรื่ องตามลาดับ ระเบี ยบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่งหรื อพิ จ ารณาเรื่ องที่
ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็ จตามวรรคสอง แล้ วแต่กรณี และจาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน
และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ
การประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้ วย
ข้ อ 18. องค์ ประชุม
องค์ประชุมสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องถือหุ้นนับรวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท
หากเมื่อครบกาหนดหนึง่ ชัว่ โมงนับจากเวลาที่นดั ประชุม มีจานวนผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบถ้ วนที่จะเป็ น
องค์ประชุม ในกรณีที่เป็ นการประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นขอเรี ยกประชุมให้ ยกเลิกการประชุมนัน้ ในกรณีที่การประชุมนัน้
มิใช่เป็ นการประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นขอเรี ยกประชุม ให้ เลื่อนการประชุมออกไปและให้ นดั ประชุมใหม่ ภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่นดั ประชุมครัง้ แรก โดยต้ องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุม 7 วัน และในการประชุม
ครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 19. การดาเนินการประชุม
ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่ควบคุมการประชุ มให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ในการนี ้ต้ อง
ดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะ
มีมติให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กาหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น ปรึ กษากิจการอื่น
อันมิได้ ระบุไว้ ในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนันก็
้ ได้
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ข้ อ 20. การออกเสียง
ในการประชุมคราวใด ๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้ าประชุมเอง หรื อมีผ้ แู ทนรับมอบฉันทะมาเข้ าประชุมมีสิทธิ
ออกเสียงเสียงหนึง่ ต่อหุ้นหุ้นหนึง่ ที่ตนถือไม่วา่ การออกเสียงนันจะได้
้
กาหนดให้ ทาโดยวิธีใด
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้ อ 21. การมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ อาจเข้ าประชุมได้ ทงโดยตนเองหรื
ั้
อโดยมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะให้ เป็ นไปตามแบบ
ที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะจะต้ องส่งให้ ประธานกรรมการ หรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
หมวดที่ 4 กรรมการ
ข้ อ 22. จานวนกรรมการ
ให้ ผ้ ูถื อหุ้น โดยมติข องที่ ป ระชุมผู้ถื อหุ้น กาหนดจานวนผู้ที่ จ ะดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษัทเป็ น
ครัง้ คราว โดยให้ มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามจ
้
านวนที่กาหนดในวรรคแรก โดยกรรมการจานวนไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสญ
ั ชาติไทยตามที่
กฎหมายกาหนด
ข้ อ 23. การเลือกตัง้ กรรมการ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือคูณด้ วยจานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อย
เพียงใดก็ได้
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(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ เลือกโดยวิธีจบั สลากเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะพึงมี
ข้ อ 24. วาระการดารงตาแหน่ งและการออกจากตาแหน่ งของกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ เลือกตังคณะกรรมการทั
้
งชุ
้ ดพร้ อมกันในคราวเดียว แต่
ให้ คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินกิจการของบริ ษัทต่อไปพลางก่อน เท่าที่จาเป็ นจนกว่า
คณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที่
กรรมการผู้ออกไปนันจะได้
้
รับเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 25. การพ้ นตาแหน่ งก่ อนครบกาหนดออกตามวาระ
นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงและมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
ข้ อ 26. การถอนและตัง้ แทนในตาแหน่ งที่ว่าง
ผู้เป็ นกรรมการนันเฉพาะแต่
้
ผ้ ถู ือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านันที
้ ่จะตังหรื
้ อถอนได้ อย่างไรก็ดี ถ้ าหาก
ว่ามีตาแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรื อสิ ้นกาหนดเวลาดังที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 25. ของข้ อบังคับนี ้แล้ วให้ กรรมการที่คงเหลืออยู่ตงผู
ั ้ ้ อื่นขึ ้นใหม่ให้ เต็มที่ว่าง เว้ นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้ อยกว่าสองเดือน ทัง้ นี ้ มติในการตังกรรมการดั
้
งกล่าวต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ แต่ผ้ ทู ี่ได้ รับการตังจากกรรมการที
้
่คงเหลือดังว่านี ้ จะคงอยู่ในตาแหน่งได้ เพียง
เท่ากาหนดเวลาที่กรรมการผู้ที่เขาเข้ าสืบตาแหน่งแทนชอบที่จะอยู่ได้ ในกรณี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการ
ผู้หนึง่ และตังผู
้ ้ อื่นขึ ้นไว้ แทนที่ ผู้ที่รับตังนั
้ นให้
้ อยู่ในตาแหน่งได้ เพียงเท่ากาหนดเวลาที่กรรมการผู้ถูกถอนนันชอบที
้
่
จะอยู่ได้
ข้ อ 27. การลาออกของกรรมการ
กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกถึง
บริ ษัท
กรรมการซึง่ ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
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หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 39. เงินปั นผล
การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกาไร จะกระทามิได้ ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่หรื อไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ เพียงพอตามกฎหมายหลังจ่ายเงินปั นผล ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้ นแต่ ที่กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ในเรื่ อง
หุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให้ กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการลงมติ แล้ วแต่
กรณี ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์แห่ง
ท้ องถิ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในกรณี ที่บริ ษัทยังจาหน่ายหุ้นไม่ครบตามจานวนที่จดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ ว
บริ ษัทอาจจะจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วน โดยออกเป็ นหุ้นสามัญใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ซึง่ ต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใต้ บังคับเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลที่กล่าวข้ างต้ น ให้ คณะกรรมการพิจารณากาหนดและจัดสรรเงิน
กาไรส่วนที่เหลือโอนเข้ าเป็ นกาไรสะสมโดยไม่ได้ จดั สรร และให้ คณะกรรมการรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน
การประชุมคราวต่อไป
ข้ อ 40. ทุนสารอง
บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิประจาปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน
ข้ อ 41. ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทนัน้ ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังและก
้
าหนดจานวนเงินค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัททุกปี
ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท
ในกรณีที่หน่วยงานใด ๆ ที่มีหน้ าที่กากับดูแลกิจการของบริ ษัท (ถ้ ามี) กาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีซงึ่ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังขึ
้ น้ นัน้ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากหน่วยงานดังกล่าวด้ วย หากปรากฏว่าผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท ณ ขณะนันยั
้ งไม่ได้ รับความเห็นชอบเช่นว่านี ้ ให้ คณะกรรมการดาเนินการดังต่อไปนี ้

อนุโลม

(1)

เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีใหม่ หรื อ

(2)

เสนอและเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย แล้ วเรี ยกประชุม
ใหญ่วิสามัญเพื่อแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีนนั ้

ในกรณีที่ตาแหน่งผู้สอบบัญชีวา่ งลงก่อนครบกาหนด ให้ คณะกรรมการดาเนินการตาม (1) หรื อ (2) โดย
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ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี
กาไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท
ผู้สอบบัญชี มีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่ เกี่ ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน
ทรั พย์ สิน และหนี ส้ ิน ของบริ ษัท ได้ ในระหว่างเวลาท าการของบริ ษัท ในการนี ใ้ ห้ มีอานาจสอบถามกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้ าง ผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท และตัวแทนของบริ ษัท รวมทังให้
้ ชี ้แจงข้ อเท็จจริ งหรื อส่ง
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริ ษัทได้
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
วาระการประชุม

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

หน้ า

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557

เห็นด้ วย

21

2. พิ จ ารณาให้ สัต ยาบัน การดาเนิ น งานของคณะกรรมการที่ ไ ด้ ก ระท าในปี 2557
ดังปรากฏในรายงานประจาปี

เห็นด้ วย

38

3. พิ จ ารณารั บ รองงบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ของ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

เห็นด้ วย

42

4. รั บทราบการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจากกาไรจากผลการดาเนิ นงานสาหรั บปี
2557 และอนุม ตั ิก ารจัด สรรก าไรจากผลการดาเนิน งานสาหรั บ ปี 2557 เป็ น
เงินกองทุน

เห็นด้ วย

50

5. พิจารณาอนุมตั ิจานวนกรรมการและการแต่งตังกรรมการ
้

เห็นด้ วย

52

6. พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั

เห็นด้ วย

80

7. พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2558

เห็นด้ วย

82

8. พิ จ าร ณ าอ นุ มั ติ ก าร อ อ ก แ ล ะ ก าร เ ส น อ ข าย หุ้ น กู้ วง เ งิ น ห มุ น เ วี ย น ไ ม่
เกิน 150,000 ล้ านบาทและการมอบอานาจให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่กาหนดราคา
เสนอขาย เงื่ อนไขและข้ อกาหนดสิทธิ ต่างๆ รวมถึงช่วงเวลาในการออกและการ
เสนอขายหุ้นกู้

เห็นด้ วย

87

9. เรื่ องอื่นๆ ถ้ ามี

เห็นด้ วย

89
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วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
คณะกรรมการธนาคารได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 ซึง่ เรี ยกประชุมโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคาร ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยส่งหนังสือเชิญประชุมและดาเนินการประชุมตามที่กาหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับของธนาคารและตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
ปรากฏตามที่แนบมาพร้ อมนี ้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
ประชุม ณ ห้ องประชุม ชัน้ 12 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 มีกรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และผู้สอบบัญชี ร่ วมประชุม
ดังต่อไปนี ้
กรรมการ
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นายฮอน คิท ชิง
(นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
3. นางอรนุช อภิศกั ดิศ์ ิริกลุ

ประธานคณะกรรมการบริ ษัทและกรรมการอิสระ
รองประธานคณะกรรมการบริ ษัทและกรรมการ
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริ หาร
(และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้ )

4. รศ.ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

6. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

7. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

8. นายชือ-เหา ซุน

กรรมการบริ หาร

9. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่

กรรมการที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายพิชยั ฉันทวีระชาติ

กรรมการอิสระ

ผู้บริ หารระดับสูงของกลุม่ ทิสโก้ ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทใหญ่ให้ มาบริ หารจัดการธนาคาร
1. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายกลุม่ ลูกค้ าบรรษัท
2. นายเมธา ปิ งสุทธิวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
สายสินเชื่อรายย่อย
3. นายชาตรี จันทรงาม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริ หารความเสี่ยง
ผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด (เดิมชื่อ บริ ษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด)
1. นางสาวรัตนา จาละ
2. นางยุพดี สัจจะวรรณกุล
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ผู้เข้ าร่ วมประชุมอื่น
1. ศ.ดร. ปราณี ทินกร

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

โดยมีตวั แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ าร่ วมสังเกตการณ์
นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มา
ร่ วมประชุมและแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
ไปยังผู้ถื อหุ้นล่วงหน้ าก่ อนการประชุมโดยชอบตามข้ อบังคับ ของบริ ษัทและตามกฏหมาย เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ท่าน
ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้ นีม้ ีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและโดย
การมอบฉันทะรวมทังสิ
้ ้น 35 ราย ซึง่ ถือหุ้นรวม 819,059,658 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ ว
ทังหมด
้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท จึงกล่าวเปิ ดการประชุม
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นทัง้ ที่มาเข้ าประชุมด้ วยตนเอง หรื อมีผ้ ูแทน
รับมอบฉันทะมาเข้ าประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น ยกเว้ นวาระการพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
ซึง่ ใช้ วิธีการ
ลงคะแนนเสี ย งแบบสะสม (Cumulative Voting) นอกจากนี เ้ พื่ อ อ านวยความสะดวกให้ กับ ผู้ ถื อ หุ้ น ในการ
ออกเสียงลงคะแนน บริ ษัทได้ นาส่งหนังสือลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อม
หนังสื อบอกกล่าวเชิ ญประชุม โดยผู้ถื อหุ้นสามารถออกเสี ยงลงคะแนนล่วงหน้ าได้ สาหรั บ ผู้ถือหุ้น ที่ ป ระสงค์ จ ะ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ ประชุม บริ ษัทได้ แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นก่อนเข้ าร่ วมประชุม ทัง้ นี ้
ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นการล่วงหน้ าและประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ ”งดออกเสียง”
สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที่เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่
ทาหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุม และระบุการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัท
ได้ นาคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อการลงมติแต่ละวาระไว้ แล้ ว
ประธานฯ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่าผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้ วเสร็ จ ขอให้ ส่งคืน
“หลักฐานการลงทะเบียนเข้ าประชุม ” และบัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ ใช้ (ถ้ ามี) ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท บริ เวณประตู
ทางเข้ าห้ องประชุม
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ มอบหมายให้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด (เดิมชื่ อ บริ ษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จากัด) เป็ นผู้ทาหน้ าที่ดูแลให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่ งใสถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท โดย
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ จดั เจ้ าหน้ าที่เข้ าสังเกตการณ์ การลงทะเบียนเข้ าประชุมและการนับคะแนนเสียงตลอดการ
ประชุม
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี ้

23

วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญ
ประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอื่น ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน
การลงมติในวาระนี ต้ ้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ :

วาระที่ 2

รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
คะแนนเสียง
ร้ อยละ
(เสียง)
 เห็นด้ วย
819,059,658
100.00


ไม่เห็นด้ วย

0

0.00



งดออกเสียง

0

0.00



บัตรเสีย

0

0.00

พิจารณาให้ สัตยาบั นการดาเนิ นงานของคณะกรรมการที่ได้ กระทาในปี 2556 ดังปรากฏใน
รายงานประจาปี

ประธานฯ กล่าวสรุ ปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้ กระทาในปี 2556 และเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาให้ สตั ยาบันการดาเนินงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้ า A1- A2
ของรายงานประจาปี ซึง่ ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ :

ให้ สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้ กระทาในปี 2556 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 3

คะแนนเสียง
(เสียง)

ร้ อยละ

819,059,658

100.00



เห็นด้ วย



ไม่เห็นด้ วย

0

0.00



งดออกเสียง

0

0.00



บัตรเสีย

0

0.00

พิจารณารั บรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของธนาคารทิสโก้ จากัด
(มหาชน) สาหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ เสนอให้ ที่ป ระชุมพิ จ ารณารั บ รองงบแสดงฐานะการเงิ นและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ของ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้ แสดงผลประกอบการและ
ฐานะการเงินของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี ที่ได้ ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว และขอให้
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้ ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล สรุ ปรายละเอียดของงบการเงิ นต่อที่ ประชุมและขอให้ นายชาตรี จันทรงาม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท ทิ สโก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุม่ ทิสโก้ (“บริ ษัทใหญ่”) ชี ้แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน
นายชาตรี จัน ทรงาม ชี แ้ จงรายละเอียดและการวิเคราะห์ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จต่อที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ :

รั บรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 4

คะแนนเสียง
(เสียง)
819,059,658

ร้ อยละ



เห็นด้ วย

100.00



ไม่เห็นด้ วย

0

0.00



งดออกเสียง

0

0.00



บัตรเสีย

0

0.00

รั บทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลจากกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรั บปี 2556 และ
อนุ มัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรั บปี 2556 เป็ นเงินกองทุน

ประธานฯ เสนอให้ ที่ ป ระชุ มรั บ ทราบการจัด สรรก าไรสุท ธิ จ ากผลการด าเนิ น งานส าหรั บ ปี 2556
เป็ นเงินปั นผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2556 เป็ นเงินกองทุน
และขอให้ นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้ ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้
นางอรนุช อภิ ศักดิ์ศิริกุล แจ้ งต่อที่ ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และหลักเกณฑ์ ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ร้ อยละ 5 เป็ นเงินสารองตามกฎหมายจนกว่าจะครบร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากเงินสารองตามกฎหมายได้ ครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว จึงไม่ จาเป็ นต้ องจัดสรร
เป็ นเงินสารองตามกฎหมายสาหรับปี 2556 เพิ่มเติมอีก โดยรายละเอียดกาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสาหรับปี
2556 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารทิสโก้ เป็ นดังนี ้
บาท
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ ต้ นปี 2556

6,804,321,551

กาไรสุทธิของธนาคารสาหรับปี 2556

2,877,201,104

ผลกาไร/ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
กาไรสะสมที่ยังไม่ ได้ จัดสรร

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

ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด

(11,176,780)

กาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสาหรั บปี 2556

9,675,566,744

เงินปั นผลระหว่างกาลจ่ายจากผลการดาเนินงานของปี 2556

(655,337,026)

กาไรสะสมที่ยังไม่ ได้ จัดสรร ณ สิน้ ปี 2556

9,020,229,718

ธนาคารมีกาไรสะสมที่ ส ามารถจัดสรรเป็ นเงิน ปั น ผลสาหรั บ ปี 2556 จานวน 9,675,566,744 บาท
โดยธนาคารได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในปี 2556 คิดเป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 655,337,026 บาท ดังนัน้ ธนาคาร
จะมีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ สิ ้นปี 2556 จานวน 9,020,229,718 บาท
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ธนาคารมีนโยบายที่จ่ายเงิ นปั นผลในอัตราที่เหมาะสมตามผลการดาเนิ นงาน โดยคงไว้ ซึ่งอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรั พย์ เสี่ยงที่ แข็งแกร่ ง (BIS Ratio) และเพี ยงพอต่อการขยายตัวของธุร กิ จ ในอนาคต ทัง้ นี ้ อัต รา
การจ่ายเงินปั นผลปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 22.8 ของกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานเทียบกับอัตราร้ อยละ 44.9 ในปี
2555 การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายปั นผลของธนาคารที่กาหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผล
ในอัตราที่เหมาะสมเพื่ อให้ อัตราส่วนเงิ นกองทุนต่อสินทรั พย์ เสี่ยง (BIS Ratio) สูงกว่าร้ อยละ 12 ในฐานะธนาคาร
พาณิชย์ที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ :

มีมติในเรื่ องต่างๆ ตามที่เสนอ ดังนี ้
 รั บทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานปี 2556 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
- การจ่ายเงิน ปั น ผลระหว่างกาลจากกาไรจากผลการดาเนิน งานของปี 2556 ให้ แ ก่ผ้ ูถือหุ้น
สามัญ และผู้ ถ ือ หุ้ น บุริ ม สิท ธิ ใ นอัต ราหุ้ น ละ 0.80 บาท รวมเป็ นจ านวนเงิน ทั ง้ สิ ้น
655,337,026 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557
 อนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2556 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปั นผล เป็ น
เงินกองทุนตามเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุม่
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

วาระที่ 5

คะแนนเสียง
(เสียง)
819,059,658

ร้ อยละ



เห็นด้ วย

100.00



ไม่เห็นด้ วย

0

0.00



งดออกเสียง

0

0.00



บัตรเสีย

0

0.00

พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนของธนาคาร โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนของธนาคาร และขอให้ นางอรนุช
อภิศกั ดิ์ศิริกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้ ชี ้แจงรายละเอียดในวาระที่ 5-6 ต่อที่ประชุม
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ธนาคารทิสโก้ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหลายปี ที่
ผ่านมา ขณะที่ แนวโน้ มการเติบโตในปี 2557 มีทิศทางชะลอตัว เนื่ องจากความผันผวนของสภาพแวดล้ อมในการ
ดาเนิ นธุรกิ จเพิ่ มสูงขึน้ จากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิ จและการเมือง ทัง้ นี ้ เพื่ อสนับ สนุน การขยายธุร กิ จ
ในอนาคต และเพื่ อให้ แน่ใจว่ามี เงิ นกองทุนอยู่ในระดับที่ เพี ยงพอสามารถรองรั บสภาพแวดล้ อมที่ ผันผวนมากขึน้
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ตลอดจนรั ก ษาความแข็ง แกร่ ง ของระดับ เงิ น กองทุน ในฐานะธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ มีค ุณ สมบัติต ามเกณฑ์ ข อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารมีแ ผนการที่ จ ะออกหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ตามแผนการบริ ห ารเงิน กองทุน ของ
กลุ่มทิ สโก้ เพื่ อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของเงิ นกองทุนในทุกระดับ
ธนาคารทิ สโก้ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 102,396,410 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท คิดเป็ น
ยอดเงินทัง้ สิ ้น 1,023,964,100 บาท ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของธนาคาร โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะจัดสรรตาม
อัตราส่วน 8 หุ้นเดิม (หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 23.89 บาท ซึง่ ราคา
เสนอขายคานวณจากมูลค่าตามบัญชีของส่วนของเจ้ าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ ว
ในรอบที่สอง ธนาคารจะจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมที่แสดงความจานงในการจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนีต้ ้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ :

มีมติอนุมัตใิ นเรื่ องต่างๆ ตามที่เสนอ ดังนี ้
(1) อนุมตั ิการเพิ่มทุนของธนาคารด้ วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 102,396,410 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมของธนาคารตามอัตราส่วน 8 หุ้นเดิม (หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ) ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ในกรณี ที่มีเศษหุ้นของหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจากการจัดสรร ธนาคารจะปั ดเศษของหุ้นนัน้ ทิ ง้ โดยมี
ราคาเสนอขายหุ้นละ 23.89 บาท
ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก
แล้ ว ในรอบที่ สอง ธนาคารจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ นเดิมที่แสดงความ
จานงในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น
(3) ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฎรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็ นผู้มีสิท ธิ ไ ด้ รั บ
การจัดสรรหุ้น เพิ่มทุน (Right Offering)
(4) มอบอานาจให้ คณะกรรมการธนาคาร หรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่ในการกาหนดรายละเอียดอื่นที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่วา่ จะเป็ นการจัดสรรรอบเดียวหรื อหลายรอบ รวมถึงแต่
ไม่จากัดเฉพาะ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาใช้ สิทธิ ระยะเวลาการชาระเงิน และข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้มเดิมของธนาคาร
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ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

วาระที่ 6

คะแนนเสียง
(เสียง)
819,059,658

ร้ อยละ



เห็นด้ วย

100.00



ไม่เห็นด้ วย

0

0.00



งดออกเสียง

0

0.00



บัตรเสีย

0

0.00

พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารเพื่อรองรั บการจัดสรรหุ้นสามั ญเพิ่มทุน
และการแก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องธนาคาร ข้ อ 4 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ องกั บ การเพิ่ ม ทุ น
จดทะเบียน

นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
ธนาคาร ตามรายละเอียดในวาระ 5 ธนาคารจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 8,191,712,820 บาทเป็ น 9,215,676,920
บาท โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นจานวน 1,023,964,100 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 102,396,410 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกับ การเพิ่ มทุ น จดทะเบี ย นของธนาคารดังกล่าว คณะกรรมการเห็ น ควรเสนอให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของธนาคาร ข้ อ 4 ดังนี ้
ข้ อ 4

ทุนจดทะเบียน

:

แบ่งออกเป็ น

:

มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ

:
:
:

9,215,676,920 บาท (เก้ า พัน สองร้ อยสิ บ ห้ าล้ า นหกแสนเจ็ ด
หมื่นหกพันเก้ าร้ อยยี่สิบบาท)
921,567,692 หุ้น (เก้ าร้ อยยี่สิบเอ็ดล้ านห้ าแสนหกหมื่นเจ็ด
พันหกร้ อยเก้ าสิบสองหุ้น)
10 บาท (สิบบาท)
104 หุ้น (หนึง่ ร้ อยสี่ห้ นุ )
921,567,588 หุ้น (เก้ าร้ อยยี่สิบเอ็ดล้ านห้ าแสนหกหมื่นเจ็ด
พันห้ าร้ อยแปดสิบแปดหุ้น)

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนีต้ ้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ :

มีมติในเรื่ องต่างๆ ตามที่เสนอ ดังนี ้
- อนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร เป็ นจานวน 1,023,964,100 บาท จาก 8,191,712,820 บาท
เป็ น 9,215,676,920 บาท
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- อนุมัตกิ ารแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของธนาคาร ข้ อ 4 ดังนี ้
ข้ อ 4
ทุนจดทะเบียน
:
9,215,676,920 บาท (เก้ า พัน สองร้ อยสิ บ ห้ าล้ า นหกแสนเจ็ ด
หมื่นหกพันเก้ าร้ อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็ น
:
921,567,692 หุ้น (เก้ าร้ อยยี่สิบเอ็ดล้ านห้ าแสนหกหมื่นเจ็ด
พันหกร้ อยเก้ าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
:
10 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นบุริมสิทธิ
:
104 หุ้น (หนึง่ ร้ อยสี่ห้ นุ )
หุ้นสามัญ
:
921,567,588 หุ้น (เก้ าร้ อยยี่สิบเอ็ดล้ านห้ าแสนหกหมื่นเจ็ด
พันห้ าร้ อยแปดสิบแปดหุ้น)
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

วาระที่ 7

คะแนนเสียง
(เสียง)
819,059,658

ร้ อยละ



เห็นด้ วย

100.00



ไม่เห็นด้ วย

0

0.00



งดออกเสียง

0

0.00



บัตรเสีย

0

0.00

พิจารณาอนุมัตจิ านวนกรรมการและการแต่ งตัง้ กรรมการ

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 7 และ 8 เป็ นการพิจารณาเรื่ องเกี่ยวกับกรรมการธนาคาร
ดังนัน้ เพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสมัครใจออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระดังกล่าว
และขอเรี ยนเชิญ ศ.ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษั ทใหญ่เป็ น
ผู้ดาเนินการประชุมในวาระที่ 7 และ 8
ศ.ดร. ปราณี ทิ นกร แจ้ งต่อที่ ป ระชุมว่า ตามข้ อบังคับ ของธนาคารก าหนดให้ ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ ให้ เลือกตังคณะกรรมการทั
้
งชุ
้ ดพร้ อมกันในคราวเดียวส่งผลให้ คณะกรรมการทังคณะครบวาระ
้
การดารงตาแหน่งพร้ อมกันในวันนี ้
ในวาระนี แ้ บ่งการพิ จารณาเป็ น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็ นการพิ จ ารณาอนุมัติจ านวนกรรมการ และ
ส่วนที่ 2 เป็ นการพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการ
้
โดยในส่วนที่ 1 การพิจารณาอนุมตั ิจานวนกรรมการ ข้ อบังคับของธนาคารกาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นโดยมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนดจานวนผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทเป็ นครัง้ คราวโดยให้ มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
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และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร รวมทังมี
้ สดั ส่วนของกรรมการที่มี
สัญชาติไทยตามที่กฎหมายกาหนดซึง่ ต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
ในการนี ้คณะกรรมการ ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่
ได้ พิจารณาจานวนกรรมการที่เหมาะสมในการกากับดูแลกิจการบริ ษัท คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของบุคคลที่ได้ รับ
การเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการที่มีต่อ ธนาคาร โดยคานึงถึงความจาเป็ นขององค์กร เพื่อให้ คณะกรรมการ
ธนาคารมีขนาดและองค์ คณะที่ เหมาะสมที่สุด จึงเสนอผู้ถือหุ้นพิ จารณากาหนดจานวนกรรมการ 9 คน ในส่วนนี ้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง หรื อมีผ้ แู ทนรับมอบฉันทะให้ มาร่ วมประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น
สาหรับส่วนที่ 2 การแต่งตังกรรมการ
้
นโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ระบุให้ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่ทาหน้ าที่คดั เลือกและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการ และดูแลให้ คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสม โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ
ประวัติ และประสบการณ์ ในด้ านต่างๆ มีความเข้ าใจเพียงพอด้ านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิ จกฎหมาย และอื่นๆ
โดยค านึง ถึงความต้ องการและประโยชน์ สูงสุดขององค์ กร การก ากับ ดูแลกิ จการที่ ดี กฎหมาย และกฎระเบี ยบที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์คณะที่เหมาะสมที่สดุ
ทังนี
้ ้ บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารมีคณ
ุ สมบัติตามนโยบาย
การกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ซึง่ เข้ มงวดกว่าประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ กับบริ ษัท บริ ษัทในกลุ่ม และผู้บริ หารใน
ลักษณะที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้
ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริ ษัท ของบุคคล
ที่ ไ ด้ รั บ การคัด เลื อ กตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบ แทนของบริ ษั ท ใหญ่ แ ล้ ว
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลดังต่อไปนี ้เป็ นกรรมการธนาคาร ทังนี
้ ้ ประวัติ
ของบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งไปให้ ท่านผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ-นามสกุล
นายปลิว มังกรกนก
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
รศ.ดร.อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
นายสถิตย์ อ๋องมณี
นายยาสุโร่ โยชิโคชิ
นายชือ-เหา ซุน
นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

ตาแหน่ งที่เสนอ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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จากนัน้ ศ.ดร. ปราณี ทินกร ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการแต่งตัง้ กรรมการ ข้ อบังคับของธนาคาร
กาหนดให้ นาวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ ในการแต่งตังกรรมการ
้
โดยได้ อธิบายวิธีการ
ลงคะแนนเสียงแบบสะสมในรายละเอียดต่อที่ประชุม
ศ.ดร. ปราณี ทินกร ได้ เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นการล่วงหน้ าทุกท่านลงคะแนน
ในบัตรลงคะแนน และมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที่เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสียงสาหรับการพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
นายสุภร ดีพนั ธ์ ตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย สอบถามและศ.ดร. ปราณี ทินกร ชี ้แจง ดังนี ้
ถาม กรรมการธนาคารท่านใดที่มิได้ เข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
ตอบ ศ.ดร.ปราณี ทินกร กล่าวว่านายสถิตย์ อ๋องมณีและศ.ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการธนาคารในปี นี ้ มิได้ เข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ เนื่องจากท่านทังสองต้
้
องได้
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน สาหรับศ.ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท
ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทแม่ของกลุม่ ทิสโก้
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนี ้ สาหรั บการพิจารณาอนุมตั ิจานวนกรรมการของธนาคารต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สาหรับการพิจารณา
แต่งตังกรรมการ
้
ใช้ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้ อบังคับของธนาคาร
มติ :

มีมติในเรื่ องต่างๆ ตามที่เสนอ ดังนี ้
- อนุมัตจิ านวนกรรมการของบริ ษัทที่ 9 คน ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
คะแนนเสียง
(เสียง)
 เห็นด้ วย
819,059,658

ร้ อยละ
100.00



ไม่เห็นด้ วย

0

0.00



งดออกเสียง

0

0.00



บัตรเสีย

0

0.00

- อนุ มั ติก ารแต่ง ตัง้ บุค คลดัง รายชื่ อต่อไปนี เ้ ข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร ด้ วยคะแนนเสี ย ง
ดังต่อไปนี ้
ชื่อ-นามสกุล

เห็นด้ วย
(เสียง)
819,059,658
819,059,658
819,059,658

1. นายปลิว มังกรกนก
2. นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
3. รศ.ดร.อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
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ไม่ เห็นด้ วย
(เสียง)
0
0
0

4.
5.
6.
7.
8.
9.

วาระที่ 8

นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
นายสถิตย์ อ๋องมณี
นายยาสุโร่ โยชิโคชิ
นายชือ-เหา ซุน
นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

819,059,658
819,059,658
819,059,658
819,059,658
819,059,658
819,059,658
7,371,536,922
งดออกเสียง
บัตรเสีย

0
0
0
0
0
0
0
0
0

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการและรั บทราบค่ าตอบแทนกรรมการในปั จจุบัน
ศ.ดร. ปราณี ทินกร แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2556

เมื่อวัน ที่ 25 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนส าหรั บ กรรมการที่ ไม่ไ ด้ ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัท
ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และ/หรื อดารงตาแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรู ปของเงินรางวัล
เบี ้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่จะ
จ่ายจริ งในแต่ละคราว ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงสิทธิ ที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ อื่นเพิ่ มเติม กรณี ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เพิ่มเติม
ข้ อบังคับ ของธนาคารก าหนดว่ า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ ก รรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน
ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง แทนคณะกรรมการก็ ไ ด้ ส าหรั บ ค่ า ตอบแทนกรรมการผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมายนั น้ ให้
คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนด ขอบเขตหน้ าที่ ของกรรมการที่ ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิ บัติงานในคณะกรรมการชุดอื่ น
ปรากฏตามรายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 8 การจัดการ และหัวข้ อที่ 9 การกากับดูแลกิจการของรายงานประจาปี
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
บริ ษัท ใหญ่ จ ะเป็ นผู้พิ จ ารณาอัต ราค่า ตอบแทนที่ เ หมาะสมและเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยอัตราและ
องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องสามารถจูงใจกรรมการที่มีความสามารถและมีความสาคัญต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินความจาเป็ น
ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการที่มิได้ เป็ นผู้บริ หารจะพิจารณาตามหลักปฏิบตั ิโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม
นัน้ ๆ ซึ่งพิ จารณาจากประสบการณ์ ทางาน ความตังใจและทุ
้
่มเท รวมทัง้ คุณประโยชน์ ต่างๆ ที่ กรรมการแต่ละคน
สามารถทาให้ กบั บริ ษัทได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ กรรมการรายใดทาหน้ าที่เพิ่มเติม (เช่น การเป็ น
สมาชิ กในคณะกรรมการต่างๆ เป็ นต้ น) กรรมการรายนัน้ จะได้ รั บ ค่าตอบแทนเพิ่ มเติมตามความเหมาะสม โดย
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ รับมอบหมายหน้ าที่เพิ่มเติมดังกล่าว
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ดังนัน้ คณะกรรมการโดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัท
ใหญ่จงึ เห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนในอัตราเดิมสาหรับกรรมการที่มิได้ ดารงตาแหน่ งกรรมการ
ในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และ/หรื อ ดารงตาแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรู ปของ
เงินรางวัล เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้ มีผ ลตลอดไปหรื อ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริ ษัท ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น จะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน
และจานวนเงิ นที่ จะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงสิทธิ ที่ กรรมการจะได้ รั บค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ อื่น
เพิ่มเติมกรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เพิ่มเติม นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังเห็นควรเสนอ
ให้ ผ้ ูถือหุ้นรั บทราบค่าตอบแทนกรรมการซึ่งได้ จ่ายในปี 2556 แก่กรรมการหนึ่งท่านที่ มิได้ เป็ นผู้บริ หารในรู ปของ
ค่าตอบแทนรายเดือน ตัง้ แต่เดือนมกราคม – เมษายน 2556 เป็ นจานวนเงิ นรวมทัง้ สิน้ 160,000 บาท (เดือนละ
40,000 บาท)
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนีต้ ้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ ประชุมผู้ถื อหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองใน
สามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม กรรมการที่เป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าข่ายเป็ นผู้มีส่วนได้ เสีย ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
มติ :

อนุ มัติค่าตอบแทนกรรมการให้ แก่กรรมการที่มิได้ ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป
จ ากั ด (มหาชน) และ/หรื อ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ บริ ห ารของบริ ษั ท ในกลุ่ ม ทิ ส โก้ ในรู ป ของเงิ น รางวัล
เบี ้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงินที่
แน่นอน และจานวนเงินที่จะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึ งสิทธิ ที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทน
หรื อผลประโยชน์ อื่นเพิ่ มเติมกรณี ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิ บัติหน้ าที่ เพิ่ มเติม
ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
คะแนนเสียง
ร้ อยละ
(เสียง)
 เห็นด้ วย
819,059,814
100.00


ไม่เห็นด้ วย

0

0.00



งดออกเสียง

0

0.00



บัตรเสีย

0

0.00

และรั บทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั ตามที่เสนอ
ภายหลังจากที่ประชุมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการเสร็ จสิ ้นแล้ ว บุคคลที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการทุกท่านของธนาคารจึงกลับเข้ าร่ วมประชุมต่อไป
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนสาหรั บปี 2557
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรั บ
ปี 2556 และขอให้ รศ.ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้
รศ.ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ข้ อบังคับของธนาคารกาหนดให้ ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ของธนาคาร สาหรับปี 2557 ตามแนวปฏิบตั ิเรื่ องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี
และนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
คณะกรรมการโดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชี ของบริ ษัท สานัก งาน อีวาย จากัด (เดิมชื่ อบริ ษัท สานัก งาน เอิน ส์ ท แอนด์ ยัง จากัด ) เป็ นผู้ส อบบัญชี ของ
ธนาคาร สาหรับปี 2557 โดยมีคา่ ตอบแทนจานวนไม่เกิน 3,720,000 บาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
- นางสาวรัตนา จาละ
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
- นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499

โดยผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี ได้ ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญชีดงั กล่าว
ได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ ว
ประวัติของผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน ปรากฏในหน้ า 88-90 ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งไป
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
สาหรั บค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคาร สาหรั บปี 2557 ที่เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน 120,000 บาทหรื อ
คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 3.3 เป็ นการปรับเพิ่มขึ ้นตามอัตราเงินเฟ้อและปริ มาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ ้น
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ :

อนุมัตแิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด (เดิมชื่อบริ ษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จากัด) เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคารสาหรับปี 2557 โดยได้ รับค่าตอบแทนจานวนไม่เกิน 3,720,000 บาท
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี ้
- นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/ หรื อ
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/ หรื อ
- นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499
โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึง่ สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้
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ด้ วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้
คะแนนเสียง
(เสียง)
819,059,938

ร้ อยละ



เห็นด้ วย

100.00



ไม่เห็นด้ วย

0

0.00



งดออกเสียง

0

0.00



บัตรเสีย

0

0.00

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 33 อานาจกรรมการ
ประธานฯ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 33 อานาจกรรมการ และเรี ยน
เชิญนางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้ อธิบายในรายละเอียดต่อที่ประชุม
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกุล กล่าวว่าการแก้ ไขข้ อบังคับดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขเพื่อให้ มีความชัดเจนมากขึน้
และสะท้ อนถึงแนวทางปฏิบตั ิที่มีอยู่ในปั จจุบนั ร่ างข้ อบังคับที่แก้ ไขตามที่ปรากฏในหน้ า 91 ของหนังสือบอกกล่าวเชิญ
ประชุม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ :

อนุ ม ัต ิก ารแก้ ไ ขข้ อ บัง คับ บริ ษั ท ข้ อ 33 อ านาจกรรมการตามที่ เ สนอ โดยแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ความ
ดังต่อไปนี ้
“ประธานคณะกรรมการบริ หารคนเดียว หรื อ กรรมการบริ หารอื่นร่ วมกันสองคน มีอานาจลงลายมือชื่อ
และประทับตราสาคัญของบริ ษัทกระทาการใดๆ แทนบริ ษัทได้ ”
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้






คะแนนเสียง
(เสียง)

819,059,938
0
0
0

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
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ร้ อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 43 ดวงตราของบริษัท
ประธานฯ กล่าวว่าเพื่อให้ สอดคล้ องกับการปรั บปรุ งแบรนด์และภาพลักษณ์ องค์กรของบริ ษัทในกลุ่ม
ทิสโก้ สัญลักษณ์ใหม่ภายใต้ แนวความคิด “โอกาสสร้ างได้ ” ได้ ถกู สร้ างขึ ้น เพื่อสื่อสารถึงภาพลักษณ์และวิสยั ทัศน์ใหม่
ขององค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้ างโอกาส โดยสัญลักษณ์ ใหม่จะถูกนามาแทนที่สญ
ั ลักษณ์ เดิมที่มีอยู่ทงหมด
ั้
เพื่อแสดงถึงความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันของทุกบริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้
ด้ วยเหตุนี ้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับ บริ ษัท
เรื่ องดวงตราของบริ ษัท ตัวอย่างดวงตราของบริ ษัทตามที่ปรากฏในหน้ า 93 ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ :

อนุ มัติการแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัท ว่าด้ วยเรื่ องดวงตราของบริ ษัท โดยตราของบริ ษัทจะเป็ นไปตามรู ป
ดังต่อไปนี ้

ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้






วาระที่ 12

คะแนนเสียง
(เสียง)

819,059,949
0
0
0

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาอีก
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิ ดประชุมเวลา 10.50 น.

(นายปลิว มังกรกนก)
ประธานที่ประชุมและประธานคณะกรรมการบริ ษัท
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ร้ อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00

วาระที่ 2

พิจารณาให้ สัตยาบันการดาเนิ นงานของคณะกรรมการที่ได้ กระทาในปี 2557 ดังปรากฏใน
รายงานประจาปี

วัตถุประสงค์ และเหตุผล

คณะกรรมการได้ ส รุ ป รายละเอีย ดการดาเนิ น ธุร กิ จ พร้ อมคาอธิ บ ายประกอบผลการดาเนิ น งานประจาปี 2557
ไว้ อย่างชัดเจนในรายงานคณะกรรมการดังปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้ า A1-A2 ของรายงานประจาปี
ตามรายละเอียดที่แนบมาด้ วยนี ้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาให้ สตั ยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้ กระทาในปี 2557
ดังปรากฏในรายงานประจาปี
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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รายงานจากคณะกรรมการ
ปี 2557 นับเป็ นอีกปี ที่เศรษฐกิจไทยต้ องเผชิญกับความท้ าทาย ทังจากสถานการณ์
้
ความไม่สงบทางการเมือง ซึง่ ตาม
ด้ วยการทารัฐประหารและความไม่แน่นอนที่ยืดเยื ้อ ส่งผลให้ เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวลง และมีอตั ราการเติบโตเหลือ
เพียงร้ อยละ 0.7 โดยปราศจากสัญญาณการฟื น้ ตัวในระยะยาว ขณะที่ความหวังจากการฟื น้ ตัวด้ านการลงทุนจากการใช้ จ่าย
ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐลดน้ อยลง เนื่องจากใช้ ระยะเวลานานกว่าที่คาดไว้ ส่วนปั จจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้ าน
อื่นๆ ยังคงอ่อนตัว และยังสร้ างแรงกดดันต่อการฟื น้ ตัว อาทิ ภาคการส่งออก รายได้ ภาคการเกษตร การบริ โภคภาคครัวเรื อน
ฯลฯ นอกจากนี ้ หนี ้ภาคครัวเรื อนที่อยู่ในระดับสูงยังคงเป็ นตัวฉุดรัง้ เศรษฐกิจในประเทศ ในขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจโลก
ยกเว้ นสหรัฐอเมริ กา ก็ประสบปั ญหาการชะลอตัวเช่นเดียวกัน แม้ ธนาคารกลางสหรัฐจะยุติมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ
(QE) ในเร็ ววันนี ้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐสามารถฟื น้ ตัวอย่างต่อเนื่อง แต่การอัดฉีดสภาพคล่องเข้ าสูร่ ะบบเศรษฐกิจ
ยังคงเกิดขึ ้นในเศรษฐกิจหลักอื่นๆ เช่น ญี่ ปนุ่ และสหภาพยุโรป เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและรับมือกับภาวะเงินฝื ด ส่วนราคา
น ้ามันที่ลดลงอย่างรุ นแรงในช่วงปลายปี ถือเป็ นปั จจัยบวกสาหรั บเศรษฐกิ จในวงกว้ าง อย่างไรก็ ตาม ภาคธุรกิจบางส่วน
โดยเฉพาะด้ านที่เกี่ยวข้ องกับราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ ยังคงได้ รับผลกระทบในทางลบอยู่
ธุรกิจของธนาคารทิสโก้ ในปี 2557 อยูใ่ นช่วงเวลาการเติบโตที่แผ่วลงตามสภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ โดยเฉพาะธุรกิจ
สินเชื่อรถยนต์ซงึ่ เป็ นธุรกิจหลักของธนาคารทิสโก้ ต้องเผชิญกับการอ่อนตัวลงอย่างรุ นแรงโดยได้ รับผลกระทบจากการนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้ นโยบายคืนภาษี สาหรับผู้ซื ้อรถคันแรก ซึง่ สิ ้นสุดลงช่วงต้ นปี 2556 ทังนี
้ ้ ยอดขายรถยนต์ใน
ประเทศลดลงอย่างมากจากปี ก่อนหน้ าถึงร้ อยละ 34 เนื่องจากอุปสงค์รถยนต์ถกู ดึงไปใช้ ลว่ งหน้ า ตังแต่
้ ช่วงที่มีการใช้ นโยบาย
การคืนภาษี สาหรับผู้ซื ้อรถยนต์คนั แรก ส่งผลให้ สนิ เชื่อรวมของธนาคารทิสโก้ หดตัวลงกว่าร้ อยละ 8 ในปี นี ้
แม้ วา่ ธุรกิจสินเชื่อจะเติบโตในระดับต่า ธนาคารทิสโก้ ยงั คงสามารถรักษาผลประกอบการที่แข็งแกร่ ง ด้ ว ยกาไรสุทธิที่
เพิ่มขึ ้นมากกว่าร้ อยละ7 ที่ 3,098 ล้ านบาท จากความสามารถในการสร้ างรายได้ ผ่านการลดต้ นทุนเงินฝาก และการขยาย
แหล่งที่มาของรายได้ ค่าธรรมเนียม เพื่อชดเชยการอ่อนตัวลงของธุรกิจสินเชื่อ ส่งผลให้ รายได้ รวมของธนาคารทิสโก้ สามารถ
รักษาระดับการเติบโตที่ร้อยละ 8 ในปี 2557 แรงกดดันจากคุณภาพสินทรัพย์ที่เกิดจากสถานการณ์ราคารถมือสองที่ลดลงได้
เริ่ มอ่อนตัวลง แต่ยงั คงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ค่าใช้ จ่ายสารองหนี ้สูญอยู่ในระดับสูงกว่าปี ก่อนหน้ าเล็กน้ อยเป็ นผลจากการ
ขาดทุนจากการขายรถยึดที่ยงั คงมีอย่างต่อเนื่อง แม้ วา่ จะมีสญ
ั ญาณการปรับตัวดีขึ ้นในช่วงปลายปี ทังนี
้ ้ อัตราผลตอบแทนต่อ
ผู้ถือหุ้นเฉลีย่ ยังคงแข็งแกร่ งที่ร้อยละ 14.2 ขณะที่ระดับเงินกองทุนของกลุม่ แข็งแกร่ งยิ่งขึ ้น ด้ วยอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสีย่ ง (BIS Ratio) สูงถึงร้ อยละ 16
ธุรกิจภายในธนาคารทิสโก้ ยงั คงมุง่ เน้ นการให้ บริ การทางการเงินครอบคลุมใน 3 กลุม่ ธุรกิจ ได้ แก่ สายงานกลุม่ ลูกค้ า
รายย่อย (Retail Banking) สายงานกลุม่ ลูกค้ าบรรษัท (Corporate Banking) และสายงานกลุม่ ลูกค้ าธนบดี (Wealth Client)
สายงานกลุ่มลูกค้ ารายย่ อยชะลอตัวอย่างเห็นได้ ชดั จากธุรกิจการให้ สนิ เชื่อ ซึ่งเป็ นผลจากยอดขายรถยนต์ที่ตกลงอย่างมาก
และการขยายสินเชื่อที่เป็ นไปได้ ล่าช้ าท่ามกลางภาวะหนี ้สินภาคครัวเรื อนที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดี ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับ
ค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะธุรกิจนายหน้ าประกันภัยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทังด้
้ านการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ การเข้ าถึง
กลุม่ ลูกค้ า และการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย ในขณะเดียวกัน ธุรกิจสินเชื่ออุปโภคบริ โภค ภายใต้ แบรนด์ “สมหวัง” ได้ ขยาย
เครื อข่ายสาขาการให้ บริ การเกือบ 100 สาขาทัว่ ประเทศ ส่วนสายงานกลุ่มลูกค้ าบรรษัท การเติบโตของสินเชื่อในภาพรวม
ค่อนข้ างชะลอตัว แม้ ว่าธุรกิจกับลูกค้ าบรรษัทขนาดใหญ่ยงั คงเห็นการเติบโต จากโครงการด้ านการลงทุนและการให้ บริ การ
ด้ านตลาดทุนที่เข้ ามาอย่างต่อเนื่อง แม้ ว่าหลายโครงการและงานด้ านตลาดทุนได้ ลา่ ช้ าออกไปเพื่อรอให้ อปุ สงค์ในตลาดและ
ความเชื่อมัน่ ของตลาดหุ้นปรับตัวดีขึ ้น ขณะที่ลกู ค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมปรับตัวลดลงอย่างมากตลอดทังปี
้ สาเหตุ
หลักมาจากการหดตัวอย่างรุนแรงของสินเชื่อเพื่อผู้จาหน่ายรถยนต์ตามยอดขายของอุตสาหกรรมรถยนต์
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สาหรับสายงานกลุ่มลูกค้ าธนบดียงั คงสร้ างผลงานโดดเด่น ตามเป้าหมายในการเป็ นผู้นาด้ านที่ปรึ กษาการลงทุน
ชันแนวหน้
้
า “Top Advisory House” ทังเรื
้ ่ องผลิตภัณฑ์และบริ การ ธนาคารทิสโก้ สามารถเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนและ
ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มากด้ วยคุณภาพแก่ลกู ค้ ามาโดยตลอด อีกทังสามารถบริ
้
หารต้ นทุนเงินทุนของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ให้
ลดลงอย่างมีประสิทธิ ผล พร้ อมกับขยายปริ มาณธุรกิจสาหรับ ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับค่าธรรมเนียม สาหรับ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ต้ นทุนเงินทุนของธนาคารทิสโก้ ลดลงร้ อยละ 8 ขณะที่ยงั สามารถรักษาสภาพคล่องให้ อยู่ในระดับที่
แข็งแกร่งมาโดยตลอด
กลุ่มทิสโก้ ยงั คงดาเนินธุรกิจภายใต้ มาตรการกากับดูแลกิ จการและการบริ หารความเสี่ยงที่เข้ มแข็ง พร้ อมทัง้ ได้
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริ มสร้ างการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน ในระหว่างปี ที่ผ่านมา คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ซึ่ง
จัดตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท ได้ ทาการประเมินและทบทวนนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการกากับดูแลกิจการให้ มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ด้ วยหลักการดาเนินงานที่โปร่ งใสและการรักษาธรรมาภิ
บาลที่ดีมาโดยตลอด ทาให้ กลุม่ ทิสโก้ ได้ รับรางวัล “องค์กรโปร่ งใส” ประจาปี 2557 จากสานักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อเนื่องเป็ นปี ที่สอง อีกทัง้ ยังได้ รับรางวัล “บริ ษัทจดทะเบียนด้ านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม”
ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 4 จากการประกาศรางวัล SET Award 2014 ตอกย ้าความเป็ นเลิศในด้ านการจัดทารายงานธรรมาภิบาลและ
ระบบบริ หารความเสีย่ งที่ยอดเยี่ยม
เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพขององค์กรให้ ดียิ่งขึ ้น ทิสโก้ ริเริ่ มโครงการ Business Transformation เพื่อปรับปรุ งระบบการ
ปฏิบตั ิงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ เป็ นองค์กรที่มุ่งเน้ นให้ ความสาคัญกับลูกค้ าอย่างเต็มรู ปแบบด้ วยการเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพและความรวดเร็ วในการดาเนินงานสูงสุด ในระยะ 3 ปี ของโครงการนี ้ ทิสโก้ จะยกระดับระบบการทางานแบบ
ดังเดิ
้ มให้ เป็ นระบบที่มีนวัตกรรมและทันสมัยในทุกด้ านให้ ธุรกิจมีความยืดหยุ่น เรี ยบง่าย และคล่องตัวมากขึ ้น เพื่อตอบสนอง
การเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมลูกค้ าและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้ อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ทิส
โก้ ยงั คงให้ ความสาคัญด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยทิสโก้ ลงทุนอย่างมากในบุคลากรเพื่อเสริ มสร้ างความ
แข็งแกร่งทังด้
้ านค่านิยมองค์กรและด้ านความเชี่ยวชาญในการทางาน โครงการการสื่อสารค่านิยมองค์ก รถูกปลูกฝั งผ่านหลัก
“คุณค่าทิสโก้ 4H” ซึง่ หมายความถึงความคิด จิตใจ และการกระทา แบบคนทิสโก้ (Head-Heart-Hand) เพื่อสร้ างทิสโก้ ให้ เป็ น
องค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) ซึ่งเป็ นจุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรด้ านทรัพยากรบุคคล สาหรับด้ านความรู้
ความชานาญ ศูนย์การเรี ยนรู้ ทิสโก้ มีการจัดทาการประเมินความสามารถ และจัดโปรแกรมสาหรับการเรี ยนรู้ และการพัฒนา
ตลอดทังปี
้ เพื่อลดช่องว่างด้ านความสามารถภายในองค์กร
ด้ านการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ทิสโก้ เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ าสู่
การดาเนินธุรกิจ ตังเป
้ ้ าเพื่อสร้ างคุณค่าให้ แก่บริ ษัทและสังคม ในปี ที่ผ่านมา ทิสโก้ สนับสนุนการพัฒนาด้ านการศึกษา การให้
ความรู้ ทางการเงิน และโครงการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ESG (ด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม) มาโดยตลอด การเรี ยนรู้ ด้ าน
การเงินดาเนินไปพร้ อมกับการทางาน เช่น การให้ คาแนะนาแก่ผ้ อู อมเงินและนักลงทุน การให้ ความรู้ทางการเงินกับลูกค้ าธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมและการให้ คาแนะนาด้ านการทาธุรกิจที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังมีโครงการเพื่อ
สังคม TISCO Youth Financial Camp ที่จดั ขึ ้นเป็ นประจาเพื่อให้ ความรู้ ด้านการเงินแก่เยาวชนและชุมชน ปี นี ้ยังเป็ นครัง้ แรก
ที่ทิสโก้ เข้ าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของสาทรโมเดล จัดโดยคณะกรรมการนักธุรกิ จเพื่อสิ่งแวดล้ อมโลก เพื่อลดปั ญหาการจราจร
เปลี่ยนค่านิยมจากการใช้ รถยนต์สว่ นตัวมาเป็ นรถสาธารณะ ด้ วยการเน้ นย ้าด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกระบวนการ
ธุรกิจ ทาให้ ทิสโก้ สามารถสร้ างรากฐานที่มีประสิทธิภาพ พร้ อมกับการช่วยเหลือสังคมและสิง่ แวดล้ อมไปในเวลาเดียวกัน
สาหรับปี 2558 มองเห็นภาวะการฟื น้ ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป จากการกลับมาของภาคการบริ โภคและภาคการลงทุน
แม้ ว่าเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอน นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐและแผนการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานจะเป็ นปั จจัย
สาคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย กอปรกับโอกาสที่เพิ่มขึ ้นจากการเชื่อมต่อกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แม้ ว่าหนทางจะ
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อีกยาวไกล แต่ยงั คงเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยและภาคการเงินการธนาคารจะสามารถรองรับความท้ าทายที่อาจจะเกิด ขึ ้นได้ อย่าง
แน่นอน
ในโอกาสนี ้ คณะกรรมการขอขอบคุณลูกค้ า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นที่ได้ ให้ การสนับสนุนธนาคารมาโดย
ตลอดแม้ ในเวลาที่ยากลาบาก อีกทังขอขอบคุ
้
ณในความตังใจและทุ
้
่มเทของผู้บริ หารและพนักงานทิสโก้ ที่ทาให้ ธนาคารทิสโก้
สามารถฝ่ าฟั นความท้ าทาย พร้ อมกับสร้ างความสาเร็ จที่ยงั่ ยืนในระยะยาวสืบไป

คณะกรรมการ
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วาระที่ 3

พิจารณารั บรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จของธนาคารทิสโก้
จากัด (มหาชน) สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
จากรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของธนาคารทิสโก้ จากัด
(มหาชน) ได้ แสดงฐานะการเงินอย่างถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็ นสอดคล้ องกับผู้สอบบั ญชี ว่างบแสดงฐานะทางการเงิ นและงบก าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จ ได้ แสดง
ผลประกอบการและฐานะการเงินของธนาคารทิสโก้ ถูกต้ องตามที่ควร ทังนี
้ ้ รายงานของผู้สอบบัญชี งบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏในเอกสารแนบ 7 ของรายงานประจาปี
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณารั บ รองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ของ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4

รั บทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลจากกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรั บปี 2557 และ
อนุ มัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรั บปี 2557 เป็ นเงินกองทุน

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ในปี 2557 ธนาคารมีกาไรสุทธิจานวน 3,098,304,645 บาท เพิ่มขึ ้น 221,103,540 บาทจากปี 2556 ตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย การจ่ายเงินปั นผลจะต้ องจ่ายจากกาไร
ที่เป็ นเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็ นเงินสารองตามกฎหมาย เนื่องจากเงินสารองตาม
กฎหมายได้ ครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว จึงไม่จาเป็ นต้ องจัดสรรเป็ นเงินสารองตามกฎหมายสาหรั บปี 2557
เพิ่มเติมอีก ทังนี
้ ้ ธนาคารทิสโก้ มีกาไรจากผลการดาเนินงานและกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2557 ตามรายละเอียดดังนี ้
งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2557 ของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บาท
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

9,031,406,498

กาไรสุทธิของธนาคารสาหรับปี 2557

3,098,304,645

ผลกาไร/ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด

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

กาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสาหรั บปี 2557

12,119,950,485

เงินปั นผลระหว่างกาลจ่ายจากผลการดาเนินงานของปี 2557

(1,105,881,230)

กาไรสะสมที่ยังไม่ ได้ จัดสรร ณ สิน้ ปี 2557

11,014,069,255

ธนาคารมีกาไรสะสมที่ สามารถจัดสรรเป็ นเงิน ปั น ผลสาหรั บ ปี 2557 จานวน 12,119,950,485 บาท โดยธนาคาร
ได้ จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2557 คิดเป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 1,105,881,230 บาท ดังนัน้ ธนาคารจะมีกาไรสะสมที่ยงั
ไม่ได้ จดั สรร ณ สิ ้นปี 2557 จานวน 11,014,069,255 บาท
ธนาคารมีน โยบายที่ จ่ายเงิ น ปั นผลในอัตราที่ เหมาะสมตามผลการดาเนิ นงาน โดยคงไว้ ซึ่งอัตราส่วนเงิ นกองทุน
ต่อสิน ทรั พ ย์ เสี่ย งที่ แ ข็งแกร่ ง (BIS Ratio) และเพี ย งพอต่อการขยายตัวของธุร กิ จ ในอนาคต ทัง้ นี ้ อัตราการจ่าย
เงินปั นผลปี 2557 คิดเป็ นร้ อยละ 35.7 ของกาไรสุทธิ จากผลการดาเนินงาน เทียบกับอัตราร้ อยละ 22.8 ในปี 2556
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดัง กล่าวสอดคล้ อ งกับ นโยบายการจ่ ายปั น ผลของธนาคารที่ ก าหนดอัตราการจ่ ายเงิ น ปั น ผล
ในอัตราที่เหมาะสมเพื่ อให้ อัตราส่วนเงิ นกองทุนต่อสินทรั พย์ เสี่ยง (BIS Ratio) สูงกว่าร้ อยละ 12 ในฐานะธนาคาร
พาณิชย์ที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ในการนี ้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานปี 2557
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
- การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรจากผลการดาเนินงานของปี 2557 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นสามัญและผู้ถือ
หุ้ น บุริ ม สิท ธิ ใ นอัต ราหุ้ น ละ 1.20 บาท รวมเป็ นจ านวนเงิน ทัง้ สิ ้น 1,105,881,230 บาทโดยจ่า ยเมื่อ
วันที่ 12 มกราคม 2558
และเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิดงั ต่อไปนี ้
- การจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2557 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปั นผล เป็ นเงินกองทุน ตาม
เกณฑ์ การกากับแบบรวมกลุ่ม
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้น รั บ ทราบการจ่ายเงิน ปั น ผลระหว่างกาลจากกาไรจากผลการดาเนิน งาน
สาหรั บปี 2557 และอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรั บปี 2557 เป็ นเงินกองทุน
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตจิ านวนกรรมการและการแต่ งตัง้ กรรมการ

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ข้ อบัง คับ ของบริ ษัท กาหนดให้ ผ้ ูถื อหุ้น โดยมติข องที่ ป ระชุมผู้ถื อหุ้น ก าหนดจ านวนผู้ที่จ ะดารงตาแหน่ งกรรมการ
ของบริ ษัทเป็ นครั ง้ คราวโดยให้ มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทัง้ นี ้ ไม่น้ อ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสญ
ั ชาติไทยตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี ้ ข้ อ บัง คับ บริ ษั ท ก าหนดให้ ใ นการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น สามัญ ประจ าปี ทุ ก ครั ง้ ให้ เ ลื อ กตัง้ คณะกรรมการ
ทังชุ
้ ดพร้ อมกันในคราวเดียว โดยให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือคูณด้ วยจานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้

(2)

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดก็ได้

(3)

บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี ให้ เลือกโดยวิธีจบั สลากเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะพึงมี

เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง โดยคานึงถึงความต้ องการ
และประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่ จะพิจารณาคัดเลือก
และกลัน่ กรองบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในด้ านต่างๆ มีความ
เข้ าใจเพียงพอด้ านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
นอกจากนีบ้ ุคคลที่ได้ รับคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิการ
กากับดูแลกิจการของทิสโก้ ซึง่ เข้ มงวดกว่าประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุ ปได้ ดงั นี ้
1.

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย

2.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมในบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็ น บิ ดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
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4.

ไม่มีห รื อเคยมีความสัมพัน ธ์ ท างธุ รกิ จตามลัก ษณะที่ กาหนดโดยคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กับ บริ ษัท
บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัท ย่ อย บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อนิ ติ บุคคลที่ อ าจมี ความขัด แย้ งในลัก ษณะที่ อาจเป็ นการขัด ขวาง
การใช้ วิ จ ารญาณอย่ า งอิ ส ระของตน รวมทั ง้ ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่ ง ไม่ ใ ช่
กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ
นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงาน
สอบบัญชี ซึ่งมีผ้ ูสอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่ าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ
นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทั ง้ นี ้ ในกรณี ที่ ผ้ ู ให้ บริ ก ารทางวิ ช าชี พ เป็ นนิ ติ บุ ค คล ให้ รวมถึ ง การเป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้
ด้ วยเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ น้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น
ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้ น ส่ วนที่ มี นัย ในห้ างหุ้น ส่ว น หรื อ เป็ นกรรมการที่ มีส่ วนร่ วมบริ ห ารงาน ลูก จ้ า ง พนัก งาน ที่ ป รึ ก ษา
ที่ รั บ เงิ น เดื อ นประจ า หรื อ ถื อ หุ้ น เกิ น ร้ อยละหนึ่ ง ของจ านวนหุ้ น ที่ มีสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทัง้ หมดของบริ ษั ท อื่ น
ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย และ

9.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท

ภายหลัง จากการพิ จารณาคุณสมบัติที่ เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ ใ นการสรรหากรรมการบริ ษัท ของบุคคลที่ ได้ รั บ
การคัดเลือกตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอ
ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น พิ จ ารณากาหนดจานวนกรรมการ 9 คน และอนุมัติ ก ารแต่ง ตัง้ บุคคลดัง ต่อไปนี เ้ ป็ นกรรมการบริ ษั ท
ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดประวัติผ้ ูที่ได้ รับการเสนอเป็ นกรรมการบริ ษัท
ปรากฏตามที่แนบมาพร้ อมนี ้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ
นายปลิว มังกรกนก
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
นายสถิตย์ อ๋องมณี
นายยาสุโร่ โยชิโคชิ
นายชือ-เหา ซุน
นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

ตาแหน่ งที่เสนอ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็น ควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้น พิ จารณาอนุมัติจ านวนกรรมการของบริ ษัทที่ 9 คน และแต่ง ตัง้ กรรมการ
ตามที่เสนอ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติ ที่ป ระชุมในวาระนี ้ สาหรั บการพิ จ ารณาอนุมัติจ านวนกรรมการของบริ ษัท ต้ องการคะแนนเสีย งข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สาหรับการพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
ใช้ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม
(Cumulative Voting) ตามข้ อบังคับของบริ ษัท
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ประวัตบิ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
1. ชื่อ

:

นายปลิว มังกรกนก

ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้
อายุ

:
:

กรรมการอิสระ
66

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
หลักสูตร Executive Program in "EnergyLiteracy for a Sustainable Future"
สถาบันวิทยาการพลังงาน

การถือหุ้น

:

(ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2,221,010 หุ้น หรื อ 0.28% ของหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมด
้

:

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ไม่มี

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2557

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

:

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

:

8 ครัง้ จากทังหมด
้
8 ครัง้

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

7 ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2557)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 2 กันยายน 2551)
:

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2557)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 1 กรกฎาคม 2548)
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10 ปี

การดารงตาแหน่ 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 จากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล

อื่นๆ
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ 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 ไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

2556-ปั จจุบนั

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

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

กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอานวยการ

สานักบริ หารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มูลนิธิหมอเสม พริ ง้ พวงแก้ ว
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

2554-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั

บริ ษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิ่ง จากัด
บริ ษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

หน่วยงานอื ่น (4 แห่ง)

ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้
2552-2553
2551-2553
2548-2551
2548-2549
2545-2548

2533-2554

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มทิสโก้
กรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ

บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล

ประสบการณ์ การทางาน (ต่ อ)
อื่นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2516-2555

กรรมการ

บริ ษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ จากัด

2553-2554

กรรมการ

บริ ษัท โซลิโด จากัด

2549-2553

กรรมการ

บริ ษัท อมตะ สปริ ง ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด

2537-2553

กรรมการ

บริ ษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
(ไทยแลนด์) จากัด

2537-2553

กรรมการ

บริ ษัท พีดีทีแอล เทรดดิ ้ง จากัด

2551-2553

กรรมการ

สมาคมธนาคารไทย

คุณสมบัตเิ พิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

ใช่

1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

ไม่ ใช่


2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี ้กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
2.1 เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจา



2.2 เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย



2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญซึง่ อาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างอิสระ
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ประวัตบิ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ

วุฒกิ ารศึกษา

:
:
:
:
:

นางอรนุช อภิศักดิ์ศริ ิกุล
กรรมการ
56
ไทย
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

หลักสูตร Directors Certification
หลักสูตรต่อต้ านการทุจริ ตสาหรับผู้บริ หารระดับสูง
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

การถือหุ้น

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2. ชื่อ
ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้
อายุ
สัญชาติ

(ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)

ไม่มี
:

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ไม่มี

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2557

:

:

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

8 ครัง้ จากทังหมด
้
8 ครัง้

คณะกรรมการบริ หาร

12 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคาร

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้

คณะกรรมการบริ หาร

12 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

7 ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2557)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 2 กันยายน 2551)
:

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2557)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 26 เมษายน 2548)
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10 ปี

การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบนั

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2551-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มทิสโก้
กรรมการ

2553-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2548-ปั จจุบนั

กรรมการ

2557-ปั จจุบนั

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

2554-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ศูนย์การเรี ยนรู้ ทสิ โก้ จากัด

2557-ปั จจุบนั

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด

มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล

อื่นๆ
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีบริ ษทั จดทะเบียนอื ่น
-ไม่มีบริ ษทั อื ่น
-ไม่มีหน่วยงานอื ่น
-ไม่มีประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้
2552-2553
2551-2552
2548-2551
2553-2554
2552-2554
2553-2554
2552-2554

กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การใหญ่

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

กรรมการบริ หาร
รองกรรมการอานวยการ
กลุ่มงานบริ หารส่วนกลาง
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
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บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด

ประสบการณ์ การทางาน (ต่ อ)
2553-2554

ประธานคณะกรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด

2552-2554
2543-2550
2543-2550

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

TISCO Global Securities Ltd.
TISCO Securities Hong Kong Ltd.

2548
2545-2548

กรรมการ
หัวหน้ าสายการเงิน การวางแผนและ
บริ หารความเสี่ยง

อื่นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2555-2556
2553-2554
2549-2553
2544-2551

อนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง

บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ที่ปรึกษาด้ านบริ หารความเสี่ยงและ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัตบิ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
3. ชื่อ

: รศ. ดร. อังครั ตน์ เพรียบจริยวัฒน์

ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้

: กรรมการอิสระ

อายุ
สัญชาติ

: 60
: 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 วันที่ 31 มกราคม 2558)

: 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 ตสาหรับผู้บริ หารระดับสูง
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ไม่มี
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ไม่มี

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
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8 ครัง้ จากทังหมด
้
8 ครัง้
13 ครัง้ จากทังหมด
้
13 ครัง้
7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้
13 ครัง้ จากทังหมด
้
13 ครัง้

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

7 ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2557)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 2 กันยายน 2551)
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

10 ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2557)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 26 เมษายน 2548)
การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2556-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2551-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ
อื่นๆ
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีบริ ษทั จดทะเบี ยนอื ่น (1 แห่ง)
2551-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
บริ ษทั อื ่น
-ไม่มีหน่วยงานอื ่น (8 แห่ง)

บริ ษัท ออฟฟิ ศเมท จากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2557-ปั จจุบนั

กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2555-ปั จจุบนั

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ

2555-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย

2552-ปั จจุบนั

คณะทางานเพื่อติดตามการปฏิบตั ิด้านบัญชีและ
บรรษัทภิบาล

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

2549-ปั จจุบนั
2545-ปั จจุบนั

กองทุนเปิ ดดัชนีพนั ธบัตรไทยเอบีเอฟ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2540-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการกากับดูแล
คณะกรรมการมาตรฐาน
และนโยบายบัญชีภาครัฐ
รองศาสตราจารย์

2535-ปั จจุบนั

ที่ปรึกษาฝ่ ายกากับบริ ษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คณะบริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้
2554-2556
ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
2551-2554
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2550-2554
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2548-2554
กรรมการอิสระ
2548-2550
กรรมการตรวจสอบ
อื่นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )

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

2555-2556

คณะอนุกรรมการการเงินงบประมาณและการ
ลงทุน

การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

2554-2555

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

2547-2555

กรรมการอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้ านบัญชี)

สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน

2545-2555
2547-2552

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ
งบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีต้นทุน

บริ ษัท ทศท.คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

2545-2552

ที่ปรึกษาด้ านการบัญชี

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

คุณสมบัตเิ พิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

ใช่

1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

ไม่ ใช่


2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี ้กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
2.1 เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจา



2.2 เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย



2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญซึง่ อาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างอิสระ
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ประวัตบิ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
4. ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
วุฒกิ ารศึกษา

: นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
: 60
: ไทย
: 1002 ซอยการไฟฟ้าภูมิภาค 2
ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจกั ร กรุ งเทพฯ
: พาณิชยศาสตร์ มหาบัณฑิต (บริ หารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต (บัญชีทฤษฎี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (หลักสูตร วตท. รุ่ นที่ 1)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริ หาร (The Executive Program)
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตรด้ านการสอบบัญชีชนสู
ั้ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร Directors Certification
หลักสูตร Financial Institutions Governance
หลักสูตร Directors Certification Update
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

การถือหุ้น

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)

ไม่มี
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ไม่มี

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2557

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
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8 ครัง้ จากทังหมด
้
8 ครัง้
13 ครัง้ จากทังหมด
้
13 ครัง้
7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้
7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้
13 ครัง้ จากทังหมด
้
13 ครัง้

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2557)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 11 มิถนุ ายน 2553)

5 ปี

:

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2557)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 22 เมษายน 2554)

4 ปี

การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2556-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

อื่นๆ
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีบริ ษทั จดทะเบียนอื ่น
-ไม่มีบริ ษทั อื ่น (4 แห่ง)
2557-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2545-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท อสมท จากัด (มหาชน)
บริ ษัท บางกอกกล๊ าส จากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านร่ วมทางฝั น จากัด
บริ ษัท กระบี่ เภตรา จากัด

หน่วยงานอื ่น (10 หน่วยงาน)
2556-ปั จจุบนั

กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน

กระทรวงการคลัง

2556-ปั จจุบนั

คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556-ปั จจุบนั

อนุกรรมการศูนย์พฒ
ั นาการกากับดูแล
กิจการที่ดี

2556-ปั จจุบนั

กรรมการ

2554-ปั จจุบนั

คณะกรรมการพิจารณากรรมการแห่งปี

2554-ปั จจุบนั

กรรมการจรรยาบรรณ

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์

2554-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

สานักงานคณะกรรมการกากับตลาดสินค้ าเกษตร
ล่วงหน้ าแห่งประเทศไทย

2553-ปั จจุบนั

ที่ปรึกษา

สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย

2553-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจากระทรวงกลาโหม

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม

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

ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทาง
ปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ
กลาง

2553-ปั จจุบนั

คณะกรรมการวินยั กรรมการและผู้บริ หาร
ของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

2550-ปั จจุบนั

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้
-ไม่มีอื่นๆ (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) จากัด
บริ ษัท ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

บริ ษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จากัด
บริ ษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จากัด

2549-2553
2549-2553
2549-2553

กรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจาปี 2551-2553
กรรมการและผู้จดั การ และอนุกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
บริ ษัท สยามดีอาร์ จากัด

2549-2553

ประธานกรรมการ

2549-2553
2549-2553
2545-2553

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจและ
ประชาสัมพันธ์ การดาเนินการเกี่ยวกับ
Corporate Governance ในประเทศไทย
กรรมการอานวยการ
คณะกรรมการพิจารณากรรมการแห่งปี
กรรมการ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนต่างด้ าว จากัด
บริ ษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
สานักนายกรัฐมนตรี

2548-2553
2552-2553
2548-2551
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สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

คุณสมบัตเิ พิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

ใช่

1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

ไม่ ใช่


2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี ้กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
2.1 เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจา



2.2 เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย



2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญซึง่ อาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างอิสระ
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ประวัตบิ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
5. ชื่อ

:

ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์ มฆพัฒน์

ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้
อายุ
สัญชาติ

:

กรรมการอิสระ
59
ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

:

:
:

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

หลักสูตร Director Certification Program Update
หลักสูตร Directors Certification

การถือหุ้น
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)

:

หลักสูตร Financial Institutions Governance
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ไม่มี

:

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ไม่มี

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2557

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

8 ครัง้ จากทังหมด
้
8 ครัง้

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

2 ครัง้ จากทังหมด
้
2 ครัง้ /1

คณะกรรมการตรวจสอบ

8 ครัง้ จากทังหมด
้
8 ครัง้ /2

/1

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทให้ ดารงตาแหน่งสมาชิก
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ แทนศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 เมษายน 2557
/2
ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทให้ ดารงตาแหน่งสมาชิกคณะกรรมการ
ตรวจสอบแทนนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 เมษายน 2557
:

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

8 ครัง้ จากทังหมด
้
8 ครัง้ /3

คณะกรรมการตรวจสอบ

8 ครัง้ จากทังหมด
้
8 ครัง้ /4

/3

นายพิชยั ฉันทวีระชาติ นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)หมด
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นได้ เลือกตังศ.
้ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ เข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ และ นายสถิตย์ อ๋องมณี นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)เข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการธนาคาร ทังนี
้ ้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 เมษายน 2557 เป็ นต้ นไป
/4
ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทให้ ดารงตาแหน่งสมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 เมษายน 2557
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คุณสมบัตเิ พิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

ใช่

1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

ไม่ ใช่


2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี ้กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
2.1 เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจา



2.2 เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย



2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญซึง่ อาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างอิสระ
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ประวัตบิ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
6. ชื่อ

:

นายสถิตย์ อ๋ องมณี

ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้

:

กรรมการ

อายุ

:

68

สัญชาติ

:

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

การถือหุ้น
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)

:

M.B.A. (Finance)
Fairleigh Dickinson University, USA
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่มี
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
100,035 หุ้น หรื อ 0.01% ของหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมด
้

:

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ไม่มี

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2557

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
6 ครัง้ จากทังหมด
้
6 ครัง้ /1
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ 7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้ /2

:

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคาร

6 ครัง้ จากทังหมด
้
6 ครัง้ /1

/1

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 นายพิชัย ฉันทวีระชาติ ได้ แสดงความจานงที่จะไม่ต่อวาระการ
ดารงตาแหน่งกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ เลือกตัง้ นายสถิตย์ อ๋องมณี เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 เมษายน 2557 เป็ นต้ นไป
/2

นายสถิ ตย์ อ๋องมณี ได้ รับการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ดารงตาแหน่งกรรมการกากับดูแล
กิจการแทนนายพิชยั ฉันทวีระชาติ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 เมษายน 2557 และได้ เข้ าร่วมประชุมในฐานะ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ 1 ครัง้

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1 ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2557)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 22 เมษายน 2557)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2557)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 22 เมษายน 2557)
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1 ปี

การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2557-ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการกากับดูแลกิจการ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2557-ปั จจุบนั

กรรมการ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั อื ่น
-ไม่มีประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้
2556-2557
2555
2552-2553
2548-2551
2554-2557

2554-2557

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

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
NCC Ambassador
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
รองกรรมการอานวยการ
- สายธุรกิจหลักทรัพย์
ผู้ช่วยกรรมการอานวยการ
- สายวาณิชธนกิจและวิจยั

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด

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

อื่นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
-ไม่มี-
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ประวัตบิ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
7. ชื่อ
ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้
อายุ
สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา

: นายยาสุโร่ โยชิโคชิ
Mr. Yasuro Yoshikoshi
: กรรมการ
: 52
: ญี่ปนุ่
: Bachelor of Law
Nihon University, Japan

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
หลักสูตร Directors Certification

การถือหุ้น
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ไม่มี
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ไม่มี

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
7 ครัง้ จากทังหมด
้
8 ครัง้
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ หาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

12 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้
4 ครัง้ จากทังหมด
้
5 ครัง้

6 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้
12 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1 ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2557)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 21 มกราคม 2557)
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2557)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 21 มกราคม 2557)
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1 ปี

การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2557-ปั จจุบนั

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

2557-ปั จจุบนั
อื่นๆ

บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีบริ ษทั จดทะเบียนอื ่น
-ไม่มีบริ ษทั อื ่น (1 แห่ง)
ธ.ค. 2556-ปั จจุบนั

Managing Director

MHCB Consulting (Thailand) Co., Ltd.

หน่วยงานอื ่น
-ไม่มีประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้
- ไม่มีอื่นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2551-ธ.ค.2556

Senior Vice President- International
Corporate Advisory Division

Mizuho Bank, Ltd., Head Office

2549-2551

General Manager Financial Institution
Division

Interllectual Property Bank
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ประวัตบิ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
8. ชื่อ

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

ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้

: กรรมการ
: 37

อายุ
สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา

: ไต้ หวัน
: Master of Science (Finance)
Bentley University, USA
Master of Business Administration
Boston University, USA
Bachelor of Arts (Economics)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Taipei University, Taiwan
ไม่
ม
ี
:

การถือหุ้น

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)

ไม่มี
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ไม่มี
จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
8 ครัง้ จากทังหมด
้
8 ครัง้
คณะกรรมการบริ หาร

10 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้ /1

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

6 ครัง้ จากทังหมด
้
6 ครัง้

คณะกรรมการบริ หาร

10 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้ /1

/1

นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน) ไม่ได้ เข้ าร่ วมการประชุมคณะกรรมการบริ หารด้ วยตนเอง 2 ครัง้ แต่มี
ส่วนร่วมในการประชุมผ่านทางโทรศัพท์

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

4 ปี

: (วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2557)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 28 มิถนุ ายน 2554)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2557)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 22 เมษายน 2557)
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1 ปี

การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2555-ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร

2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

2557-ปั จจุบนั

กรรมการ

2555-ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร

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

อื่นๆ
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ 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 การทางาน
กลุ่มทิสโก้
-ไม่มีอื่นๆ (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 ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
9. ชื่อ
ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้
อายุ
สัญชาติ

:
:
:
:

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 จากัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุ้น
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
กรรมการ
53
ไทย

3,333,333 หุ้น หรื อ 0.42% ของหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมด
้
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ไม่มี

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2557

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

8 ครัง้ จากทังหมด
้
8 ครัง้

คณะกรรมการบริ หาร

12 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้

: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัท

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้

คณะกรรมการบริ หาร

12 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
: (วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2557)

7 ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 2 กันยายน 2551)
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2557)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 12 ธันวาคม 2551)
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7 ปี

การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การใหญ่*

2552-ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร

2551-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่*

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

กรรมการ
2552-ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร
กรรมการ

มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล

อื่นๆ
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีบริ ษทั จดทะเบียนอื ่น
-ไม่มีบริ ษทั อื ่น (3 แห่ง)
2556-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท โดลไทยแลนด์ จากัด

2553-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท พีดีทีแอล เทรดดิ ้ง จากัด

2553-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ไทยแลนด์)
จากัด

กรรมการ

สมาคมธนาคารไทย

หน่วยงานอื ่น (1 แห่ง)
2553-ปั จจุบนั

* ผู้บริหารสังกัดบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) บริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ ที่ได้ รับมอบหมาย (Secondment) ให้ มาบริหารจัดการ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้
2552-2554

กรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด

2548-2554
2548-2551

กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด

2545-2548

หัวหน้ าสายพาณิชย์ธนกิจ บริ หารเงิน และ
ระดมเงินออม

บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2543-2544
2541-2544

กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
สายการลงทุนในหลักทรัพย์

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

อื่นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
-ไม่มี-

79

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการและรั บทราบค่ าตอบแทนกรรมการในปั จจุบัน

วั ตถุ ประสงค์ และเหตุ ผล
ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557 เมื่อวัน ที่ 22 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการที่ไม่ได้ ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และ/หรื อ
ดารงตาแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุ่มทิ สโก้ ในรู ปของเงิ นรางวัล เบี ย้ ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส
ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้ รับ
มอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงิ นที่ แน่นอน และจานวนเงิ นที่ จะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึง
สิทธิ ที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ อื่ นเพิ่ มเติม กรณี ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เพิ่มเติม
ข้ อบังคับของธนาคารกาหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการก็ได้ สาหรั บค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้ รับมอบหมายนัน้ ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนด
ขอบเขตหน้ าที่ของกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานในคณะกรรมการชุดอื่นปรากฏตามรายละเอียดในส่วนที่ 1
หัวข้ อที่ 8 การจัดการ และหัวข้ อที่ 9 การกากับดูแลกิ จการ ของรายงานประจาปี
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่ จะเป็ น
ผู้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยอัตราและองค์ประกอบของค่าตอบแทน
กรรมการจะต้ องสามารถจูงใจกรรมการที่มีความสามารถและมีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ
โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินความจาเป็ น ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการที่มิได้ เป็ นผู้บริ หารควรพิจารณา
ตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ ทางาน ความตั ้งใจและทุ่มเท รวมทัง้
คุณประโยชน์ ต่างๆ ที่กรรมการแต่ละคนสามารถทาให้ กับบริ ษัทได้ ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้
กรรมการรายใดทาหน้ าที่ เพิ่มเติม (เช่น การเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็ นต้ น) กรรมการรายนัน้ จะได้ รับ
ค่าตอบแทนเพิ่ มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้พิ จารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายหน้ าที่เพิ่มเติมดังกล่าว
อนึง่ สาหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการของบริ ษัท
ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ ว ในปี 2557 กลุ่มทิสโก้ มีการจ่ายค่าตอบแทน
ให้ แก่กรรมการที่มิได้ ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และ/หรื อ ดารงตาแหน่ง
ผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรู ปแบบและอัตราเดียวกับที่จ่ายให้ กรรมการบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการของบริ ษัทย่อยแต่ละบริ ษัทตามที่ไ ด้ รับ
มอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่จะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงสิทธิ
ที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่เพิ่มเติม
ในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จากการ
พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนในปั จจุบัน พบว่าอัตราดังกล่าวสอดคล้ องกับแนวปฏิ บัติทั่วไปในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
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คณะกรรมการโดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่าตอบแทนจึงเห็ น ควรเสนอให้ ผ้ ูถื อหุ้ น
พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนสาหรั บกรรมการที่มิได้ ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิ สโก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) และ/หรื อ ดารงตาแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้ ในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน
และโบนัส ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ
ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น จะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่จะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทัง้ นี ้
ไม่รวมถึงสิทธิ ที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ อื่นเพิ่มเติมกรณี ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เพิ่มเติม
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมให้ แก่กรรมการที่มิได้ ดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิ ส โก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และ/หรื อ ดารงตาแหน่งผู้บ ริ หารของบริ ษัท
ในกลุ่มทิสโก้ ในรู ปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี
โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น จะกาหนด
จานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่จะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อ
ผลประโยชน์ อื่นเพิ่มเติมกรณี ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบัติหน้ าที่เพิ่มเติม และคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนสาหรั บปี 2558

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ข้ อบังคับของธนาคารกาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทน
ของผู้ส อบบัญ ชี ข องธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาคัดเลื อกผู้ส อบบัญ ชี ธ นาคารส าหรั บ ปี 2558
ตามแนวปฏิบัติเรื่ องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้น พิจารณา แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี ภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคารโดยได้ รับค่าตอบแทนเป็ นจานวนไม่เกิน 3,830,000 บาท
รายละเอียดค่าตอบแทนสาหรับปี 2558 เสนอโดยบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นดังนี ้
ค่ าตอบแทนสาหรั บผู้สอบบัญชี

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(บาท)

ค่าสอบบัญชี
ค่าบริ การอื่น
รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารทิสโก้

เพิ่มขึน้
(ลดลง)
(ร้ อยละ)

2558
2557
3,590,000 3,480,000
240,000 240,000

3.2
-

3,830,000 3,720,000

3.0

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารโดย บริ ษัท สานักงาน อีวาย สาหรับปี 2558 จานวน 3,830,000 บาท เพิ่มขึ ้นจาก
ปี ก่อนร้ อยละ 3.0 เป็ นไปตามปริ มาณงานที่เพิ่มขึน้ เนื่ องจากการบังคับใช้ มาตรฐานบัญชีใหม่ และหลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ อง
สาหรับปี 2558 บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชี
1. นางสาวรัตนา จาละ
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
3. นางสาวสมใจ คุณปสุต

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี
3734
4951
4499

จานวนปี ที่สอบบัญชีให้ ทสิ โก้
4
-

โดยผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ รายละเอียดประวัติผ้ ูสอบบัญชีปรากฏ
ตามที่แนบมาพร้ อมนี ้
ภายหลังจากการพิจารณา คุณภาพงาน ความน่าเชื่อถือ ความเชี่ยวชาญ และระยะเวลาส่งมอบงานของผู้สอบบัญชี
ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคารโดยได้ รับค่าตอบแทนจานวนไม่เกิน 3,830,000 บาท
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของธนาคารสาหรับปี 2558 โดยได้ รับค่าตอบแทนจานวนไม่เกิน 3,830,000 บาท ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวจะต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี ้
- นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3734 และ/ หรื อ
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4951 และ/ หรื อ
- นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4499
โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึง่ สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ประวัตผิ ้ ูสอบบัญชี
1. นางสาวรั ตนา จาละ
อายุ

50 ปี

การศึกษา

บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน

3734

วันที่ขนึ ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2532
ตาแหน่ งปั จจุบัน
2542-ปั จจุบนั
หุ้นส่วน
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ตาแหน่ งอื่น

-

ประสบการณ์
2529-ปั จจุบนั
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
จานวนปี ที่สอบบัญชีให้ ทสิ โก้

4 ปี

ความสั มพันธ์ และ/หรื อ การมี ส่วนได้ เสี ยกับบริ ษัท และบริ ษั ทย่ อย ผู้ บริ หาร ผู้ ถื อหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ ท่ ี
เกี่ยวข้ อง
- ไม่มี -
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ประวัตผิ ้ ูสอบบัญชี
2. นางสาวรั ชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
อายุ

43 ปี

การศึกษา

วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต ภาควิชาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน

4951

วันที่ขนึ ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2544
ตาแหน่ งปั จจุบัน
2549-ปั จจุบนั
หุ้นส่วน
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ตาแหน่ งอื่น

-

ประสบการณ์
2534-ปั จจุบนั
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
จานวนปี ที่สอบบัญชีให้ ทสิ โก้

- ปี

ความสั มพันธ์ และ/หรื อ การมี ส่วนได้ เสี ยกับบริ ษัท และบริ ษั ทย่ อย ผู้ บริ หาร ผู้ ถื อหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ ท่ ี
เกี่ยวข้ อง
- ไม่มี -
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ประวัตผิ ้ ูสอบบัญชี
3. นางสาวสมใจ คุณปสุต
อายุ
การศึกษา

44 ปี
บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน

4499

วันที่ขนึ ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2538
ตาแหน่ งปั จจุบัน
2549-ปั จจุบนั

หุ้นส่วน
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ตาแหน่ งอื่น

-

ประสบการณ์
2535-ปั จจุบนั

บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด

จานวนปี ที่สอบบัญชีให้ ทสิ โก้

- ปี

ความสั มพันธ์ และ/หรื อ การมี ส่วนได้ เสี ยกับบริ ษัท และบริ ษั ทย่ อย ผู้ บริ หาร ผู้ ถื อหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ ท่ ี
เกี่ยวข้ อง
- ไม่มี -
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุ มัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้วงเงินหมุนเวียนไม่ เกิน 150,000 ล้ านบาทและ
การมอบอานาจให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กาหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและข้ อกาหนดสิทธิ
ต่ างๆ รวมถึงช่ วงเวลาในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
เพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ธนาคารมีนโยบายที่ต้องคงไว้ ซึ่งความสมดุลของเงินทุนจากแหล่งต่างๆ เพื่อ
เป็ นการบริ หารต้ นทุนการระดมทุนและส่งเสริ มการบริ หารการบริ หารจัดการสินทรัพย์และหนี ้สิน
หุ้นกู้ถือเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกของเครื่ องมือทางการเงินที่มีประสิทธิ ภาพในการระดมทุนจากลูกค้ า โดยเฉพาะลูกค้ าธนบดี
ลูกค้ าบรรษัทและลูกค้ าสถาบัน ในส่วนของการบริ หารเงินกองทุนนัน้ หุ้นกู้ยงั สามารถออกได้ ในรู ปแบบหุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะ
ยาว ซึง่ สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ได้ ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สาหรับโครงสร้ างหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธินนั ้
นับเป็ นหุ้นกู้ที่สามารถระดมทุนในระยะกลางถึงยาวได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่อใช้ ในการบริ หารจัดการโครงสร้ างเงินทุน
และสภาพคล่อง ทังนี
้ ้ กลุ่มทิสโก้ ได้ มีแผนที่จะออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ อย่างเหมาะสมและสม่าเสมอเพื่อ
เป็ นแหล่งเงินทุนที่สาคัญ
ปั จจุบนั ธนาคารได้ ใช้ วงเงินในการออกหุ้นกู้ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 โดยผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิ
ให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 80,000 ล้ านบาท วงเงินดังกล่าวได้ ถูกใช้ ในการออกหุ้นและหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ทังนี
้ ้ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีห้ นุ กู้และหุ้นกู้ด้อยสิทธิคงค้ างจานวน 51,057 ล้ านบาท และ 3,643 ล้ านบาทตามลาดับ
เมื่อพิ จารณาถึงความต้ องการเงิ นทุนระยะสัน้ และระยะยาว ธนาคารต้ องการวงเงิ นเพื่ อออกหุ้นกู้วงใหม่เพื่ อให้ มนั่ ใจว่า
ธนาคารมีโครงสร้ างและสถานะเงินทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยวงเงินใหม่นนจะใช้
ั้
สาหรับการออกหุ้นกู้ใหม่ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนของบริ ษัทมหาชนจะต้ อง
ได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถื อหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดมีการปรั บตัวอย่างรวดเร็ วตลอดเวลา ดังนัน้ เพื่อให้ มีความคล่องตัวในการออกหุ้นกู้ตาม
ช่วงเวลาและเงื่ อนไขที่ เหมาะสมเพื่ อลดต้ นทุนดอกเบี ย้ ของธนาคารและส่งเสริ มการบริ หารจัดการโครงสร้ างเงิ นทุนของ
ธนาคารให้ มีประสิทธิ ภาพสูงสุด คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงิ น
หมุนเวียนตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆดังต่อไปนี ้
ชนิดของหุ้นกู้

: หุ้นกู้ ประเภทมีหรื อไม่มีหลักประกัน ด้ อยสิทธิหรื อไม่ด้อยสิทธิ

มูลค่า

: วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 150,000 ล้ านบาท (ไม่รวมหุ้นกู้ที่ออกตามมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555)

ลักษณะการเสนอขาย

: ประชาชนทั่วไปและ/หรื อบุคคลในวงจ ากัด และ/หรื อลูก ค้ าธนบดี และ/หรื อ
ผู้ลงทุนสถาบัน โดยเสนอขายทังหมดภายในครั
้
ง้ เดียวหรื อหลายครัง้

อายุ

: ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

เงื่อนไขและข้ อกาหนด

มอบอานาจให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่พิจารณากาหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไข
และข้ อกาหนดสิทธิตา่ งๆ ตลอดจนช่วงเวลาในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการออกและการเสนอขายหุ้นกู้วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 150,000
ล้ านบาท ซึ่งไม่รวมหุ้นกู้ที่ออกตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 และการมอบอานาจให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่กาหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและข้ อกาหนดสิทธิต่างๆ รวมถึงช่วงเวลาในการออกและการ
เสนอขายหุ้นกู้
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 9

เรื่ องอื่นๆ ถ้ ามี
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