บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หนังสือบอกกล่ าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558
วันที่ 23 เมษายน 2558

วันที่ 23 มีนาคม 2558
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
1. ข้ อปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุม
2. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
3. ข้ อบังคับของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ในหมวดเรื่ อง การประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการ (ว่าด้ วยเรื่ องจานวน การเลือกตัง้ และวาระของกรรมการ) เงินปั นผล และผู้สอบบัญชี
4. แผนที่สถานที่ประชุม
5. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
6. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
7. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
8. รายงานประจาปี 2557 (แผ่นซีดจี านวน 1 แผ่น)
9. ซองธุรกิจตอบรับ
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
ได้ มีมติกาหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม
ชัน้ 12 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยมีระเบียบการประชุมดังต่อไปนี ้
1. แจ้ งให้ ทราบว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็ นไปโดยชอบ
2. พิจารณาว่าองค์ประชุมครบหรื อไม่
3. พิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามวาระการประชุมที่สง่ มาด้ วยนี ้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ
ที่ส่งมาด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษาและดาเนิ นการตามข้ อปฏิบตั ิในการเข้ าร่ วม
ประชุมที่ส่งมาด้ วยนี ้เพื่อความสะดวกของท่านและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของการประชุม นอกจากนี ้ หากท่านมี
ข้ อสงสัยหรื อคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้ คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารชี ้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่ง
คาถามล่วงหน้ ามายังบริ ษัทได้ ที่ ir@tisco.co.th หรื อโทรสารหมายเลข 02-633-6855
อนึง่ บริ ษัทได้ จดั ทารายงานประจาปี 2557 ในรูปแบบแผ่นซีดี (CD-ROM) ตามที่ได้ จดั ส่งมาให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมนี ้
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรู ปเล่ม สามารถติดต่อขอรั บได้ ที่ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษั ท ทิสโก้ ไฟแนนเชี ย ลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ชัน้ 7 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-633-6868 โทรสาร 02-633-6855
ขอแสดงความนับถือ
(นายปลิว มังกรกนก)
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท
นักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0-2633-6868 โทรสาร 0-2633-6855
สานักเลขานุการบริ ษัท โทร 0-2633-7821, 0-2633-6801 โทรสาร 0-2633-6818

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ข้ อปฏิบัตใิ นการเข้ าร่ วมประชุม
1. การลงทะเบียนเข้ าประชุม
1.1 ผู้ถื อหุ้น /ผู้รั บ มอบฉัน ทะ สามารถลงทะเบี ย นเข้ า ร่ วมประชุมได้ ร ะหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น.
ของวันประชุม ณ บริ เวณส่วนลงทะเบียน ชัน้ 1 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุ งเทพฯ 10500 และผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ จะได้ รับหลักฐานการลงทะเบียน เพื่อใช้ แสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ของ
บริ ษัทสาหรับ


รับของชาร่ วยและอาหารว่าง ณ บริ เวณ ชัน้ 1 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ในระหว่างเวลา 10.00-14.00 น.



แสดงสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้ องประชุม ชัน้ 12 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์

1.2 ผู้ถือหุ้นจะต้ องกรอกรายละเอียดในหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ ครบถ้ วนชัดเจน
ดังนี ้


แจ้ งความประสงค์ว่าจะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทนโดย
การทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่จดั พิมพ์ไว้ ในหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ ามี) ลงลายมือชื่อท้ ายหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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 าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
2.3 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะเห็นด้ วยในทุกวาระตามจานวนเสียงทังหมด
้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้น และ/หรื อ
ผู้รับมอบฉันทะทาเครื่ องหมาย  หน้ าข้ อ “เห็นด้ วยทุกวาระ ตามจานวนเสียงทั้งหมด”
2.4 ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบ
ฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งตามจานวนเสียงทัง้ หมด 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
ไม่เกินจานวนเสียงทังหมดที
้
่มีอยู่หรื อที่ขอใช้ สิทธิหรื อที่รับมอบฉันทะ) โดยทาเครื่ องหมาย หน้ าข้ อ “ออกเสี ยง
แต่ละวาระ 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 วยกับการแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
โดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากันสาหรับกรรมการแต่ละคน หรื อจะเห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการบางรายโดย
้
ออกเสี ย งแยกตามกรรมการแต่ล ะรายไป อนึ่ง บริ ษัท ใช้ วิธี การลงคะแนนเสีย งแบบสะสม (Cumulative
Voting) ในการเลือกตังกรรมการ
้
(รายละเอียดตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 23) ซึง่ วิธีการนี ้จะช่วยให้ ผ้ ถู ือหุ้น
รายย่อยมีโอกาสได้ เลือกตังกรรมการที
้
่เป็ นตัวแทนของตนเข้ ามารับตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทได้
2

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
กรรมการก็ ได้ ในกรณี แ ต่ง ตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้ แ ก่ผ้ ูใดมากน้ อย
เพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมี ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิ น
จานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ เลือกโดยวิธีจบั สลากเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะพึงมี
ตัวอย่าง:
บริ ษัทจดทะเบียนมีห้ ุนที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
1,000 หุ้น ถือโดย
นาย ก
ถือหุ้น
600 หุ้น
นาง ข
ถือหุ้น
200 หุ้น
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 วา่ การใช้ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกตังกรรมการ
้
จะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้น
รายย่อยมีโอกาสมากขึ ้นที่จะเสนอและแต่งตังผู
้ ้ แทนของตนเป็ 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 พิมพ์แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทที่
http://www.tisco.co.th/th/investorrelation/agmtisco.html
3.2 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ กรรมการของบริ ษัทดังรายชื่อต่อไปนี ้ เข้ าร่ วมประชุมแทนก็ได้
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
3. รศ.ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
4. ศ.ดร. ปราณี ทินกร
5. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
6. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

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

(ประวัติของกรรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2)
ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหนังสือลงทะเบียน
เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนคืนกลับมายัง บริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 1 วัน โดยใช้ ซองธุรกิจตอบรับ
ที่สง่ มาด้ วยนี ้ เพื่อบริ ษัทจะได้ สง่ มอบให้ กรรมการผู้รับมอบฉันทะดาเนินการตามที่ได้ รับมอบฉันทะต่อไป
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) สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึง่ ออกโดยกรมทะเบียนการค้ า กระทรวงพาณิชย์หรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้ อมประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี) และมี
ข้ อความแสดงให้ 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) หนังสื อมอบฉัน ทะซึ่งได้ ก รอกรายละเอียดครบถ้ วน และลงลายมือชื่ อโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
นิติบคุ คลตามหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้น พร้ อมประทับตราสาคัญ(ถ้ ามี) และผู้รับมอบฉันทะ
(ข) หนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึง่ ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วน และลงลายมือชื่อ
โดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลตามหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้น พร้ อมประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี) และ
ลงลายมือชื่อโดยผู้รับมอบฉันทะ
(ค) สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ซึง่ ออกโดยกรมทะเบียนการค้ า กระทรวงพาณิชย์หรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของ ผู้ถือหุ้นพร้ อม
ประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี)
(ง) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลที่ เป็ นผู้ถือหุ้น พร้ อมลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบคุ 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) สาเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉัน ทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 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 ซึ่งลงนามรั บรองโดยบิดามารดาหรื 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
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
ประวัตกิ รรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
1. ชื่อ

:

นายปลิว มังกรกนก

อายุ

:

66

สัญชาติ

:

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 ษัทอื ่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

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

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2545-2548

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2533-2554

กรรมการ

มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล

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

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2537-2553
2551-2553

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

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
13 ครัง้ จากทังหมด
้
13 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ
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)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2557)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 26 เมษายน 2548)
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7 ปี

10 ปี

การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2556-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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)
2557กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

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

บริ ษัท ออฟฟิ ศเมท จากัด (มหาชน)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2555-ปั จจุบนั

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ

2555-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

2552-ปั จจุบนั

คณะทางานเพื่อติดตามการปฏิบตั ิด้านบัญชีและ
บรรษัทภิบาล

องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
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

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

คณะบริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

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

การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การลงทุน
2554-2555

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
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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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ประวัตกิ รรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
3. ชื่อ

:

ศ.ดร.ปราณี ทินกร

อายุ

:

65

สัญชาติ

:

ที่อยู่

:

ไทย
74/8 หมู่ที่ 3 แขวงบางขนุน เขตบางกรวย

วุฒกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การถือหุ้น
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2557

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

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
8 ครัง้ จากทังหมด
้
8 ครัง้
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
5 ครัง้ จากทังหมด
้
5 ครัง้ /1
ค่าตอบแทน
/1

ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

:

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ไม่มี

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2557)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 2 กันยายน 2551)
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2556)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 2 กันยายน 2551)
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7 ปี

6 ปี

การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2556-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

อื่นๆ
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีบริ ษทั จดทะเบียนอื ่น
-ไม่มีบริ ษทั อื ่น
-ไม่มีหน่วยงานอื ่น (3 แห่ง)
2555-ปั จจุบนั

กรรมการนโยบายองค์ การกระจายเสียงและ
แพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย

2552-ปั จจุบนั

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกริ ก

2551-ปั จจุบนั
2548-ปั จจุบนั

กรรมการบริ หารสถาบัน TDRI
กรรมการสภาสถาบัน TDRI

มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI)

2551-เม.ย.2556

กรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2552-เม.ย.2556

กรรมการอิสระ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้

กรรมการตรวจสอบ
อื่นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2522-2556
อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2554-2555

อนุก รรมการพัฒ นาระบบราชการเกี่ ย วกับ
การปรับปรุ งระบบการเงินและงบประมาณ

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

2553-2554
2551-2553

กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิในคณะกรรมการเงิน
อุดหนุนบริ การสาธารณะ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
กระทรวงการคลัง
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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



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

: นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

อายุ

: 60

สัญชาติ

: ไทย
: 1002 ซอยการไฟฟ้าภูมิภาค 2
ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจกั ร กรุ งเทพฯ

ที่อยู่
วุฒกิ ารศึกษา

: 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

8 ครัง้ จากทังหมด
้
8 ครัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ

13 ครัง้ จากทังหมด
้
13 ครัง้

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้

คณะกรรมการธนาคาร

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ

13 ครัง้ จากทังหมด
้
13 ครัง้
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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

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

2548-2553
2552-2553
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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



ส่ วนได้ เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ข้ อบังคับของบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป 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
วิสามัญ

การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ ในข้ อ 14. ของข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่าการประชุม

คณะกรรมการอาจเรี ยกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการกาหนดได้ สุดแต่จ ะ
เห็ น สมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้ องมีห นังสื อบอกกล่าวโดยชอบถึงการที่ จ ะประชุมนั น้ ดังที่ ก าหนดไว้ ในข้ อ 16.
แห่งข้ อบังคับนี ้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 25 คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด อาจเข้ าชื่อกันทา
หนังสือร้ องขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้ องขอนันจะต้
้ องระบุ
ว่าประสงค์ให้ เรี ยกประชุมเพื่อการใด เมื่อมีคาร้ องขอเช่นว่านัน้ คณะกรรมการจะต้ องกาหนดวัน เวลา และสถานที่
ที่จะเปิ 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 ูถือหุ้นหรื 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 องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ
หรื อเพื่อพิจารณา 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 เปลี่ยนลาดับระเบี ยบวาระด้ 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 อไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่า 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 หรื อประธานกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการ
คนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมแทน ในกรณี ที่ไม่มีกรรมการอยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่ ควบคุมการประชุมให้ 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 หมดของผู้ถือหุ้ นซึง่ 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
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(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการ ก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ูใดมาก
น้ อยเพียงใดก็ได้
(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 ไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา
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 24. ของข้ อบังคับนี ้แล้ ว ให้ กรรมการที่คงเหลืออยู่ตงผู
ั ้ ้ อื่นขึ ้นใหม่ให้ เต็มที่วา่ ง เว้ นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้ อยกว่าสองเดือน ทัง้ นี ้ มติในการตัง้ กรรมการดังกล่าวต้ 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
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ข้ อ 27. การลาออกของกรรมการ
กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกถึง
บริ ษัท
กรรมการซึง่ ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 38. เงินปั นผล
การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ หรื อไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ เพียงพอตามกฎหมายหลังจ่ายเงินปั นผล ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้ นแต่ ที่กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ในเรื่ อง
หุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผล
กาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให้ กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการลงมติ แล้ วแต่
กรณี ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์แห่งท้ องถิ่น
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในกรณีที่บริ ษัทยังจาหน่ายหุ้นไม่ครบตามจานวนที่จดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ ว
บริ ษัทอาจจะจ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรื อบางส่วน โดยออกเป็ นหุ้นสามัญใหม่ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ซึ่งต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใต้ บังคับเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลที่กล่าวข้ างต้ น ให้ คณะกรรมการพิจารณากาหนดและจัดสรรเงิน
กาไรส่วนที่เหลือโอนเข้ าเป็ นกาไรสะสมโดยไม่ได้ จดั สรร และให้ คณะกรรมการรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน
การประชุมคราวต่อไป
ข้ อ 39. ทุนสารอง
บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิ ประจาปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน
ข้ อ 40. ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทนัน้ ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังและก
้
าหนดจานวนเงินค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัททุกปี
ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท
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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 ้
(1) เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีใหม่ หรื อ
(2) เสนอและเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ วเรี ยกประชุมใหญ่
วิสามัญเพื่อแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีนนั ้
อนุโลม

ในกรณีที่ตาแหน่งผู้สอบบัญชีวา่ งลงก่อนครบกาหนด ให้ คณะกรรมการดาเนินการตาม (1) หรื อ (2) โดย

ผู้ส อบบัญ ชี มีห น้ า ที่ เข้ าร่ ว มประชุมในการประชุมผู้ ถื อหุ้น ของบริ ษั ท ทุก ครั ง้ ที่ มีก ารพิ จ ารณางบดุล
บัญชีกาไรขาดทุน 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 าที่ใดๆ ของบริ ษัท และตัวแทนของบริ ษัท รวมทัง้ ให้ ชี แ้ จงข้ อเท็จจริ งหรื อส่ง
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริ ษัทได้
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
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วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 ซึง่ เรี ยกประชุมโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยส่งหนังสือเชิญประชุมและดาเนินการประชุมตามที่กาหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัทและตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
ปรากฏตามที่แนบมาพร้ อมนี ้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
ประชุ ม ณ ห้ อ งประชุ ม ชัน้ 12 อาคารทิ ส โก้ ท าวเวอร์ ถนนสาทรเหนื อ แขวงสี ล ม เขตบางรั ก
กรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 มีกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูงและผู้สอบบัญชี ร่ วม
ประชุม ดังต่อไปนี ้
กรรมการบริ ษัท
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
3. นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
4. รศ.ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร
6. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
7.
8.
9.
10.

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
นายพิชยั ฉันทวีระชาติ
ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
นายยาสุโร่ โยชิโคชิ

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

ผู้บริ หารระดับสูง
(*ตาแหน่งทีไ่ ด้รับมอบหมายให้บริ หารจัดการในบริ ษัทย่อย)

1. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
( * รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายกลุ่มลูกค้าบรรษัท
ธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน))

2. นายเมธา ปิ งสุทธิวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
( * ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
สายสิ นเชือ่ รายย่อย
ธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน))

3. นางสาวอารยา ธีระโกเมน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
( * กรรมการอานวยการ
บริ ษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ทิ สโก้ จากัด)

4. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
( * ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หาร
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิ สโก้ จากัด และ
บริ ษทั ทีป่ รึ กษาการลงทุน ดอยช์ ทิ สโก้ จากัด)

5. นายชาตรี จันทรงาม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริ หารความเสี่ยง

ผู้สอบบัญชี (บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด)
1. นางสาวรัตนา จาละ
2. นางยุพดี สัจจะวรรณกุล
โดยมีตวั แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ าร่ วมสังเกตการณ์
นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ที่มาร่ วมประชุมและแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
ไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าก่อนการประชุมโดยชอบตามข้ อบังคับของบริ ษัทและตามกฎหมาย รวมทัง้ มีการแจ้ งวาระการ
ประชุมให้ ทราบเป็ นการทั่วไปล่วงหน้ าตัง้ แต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ผ่ านช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลของตลาด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ท่านผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการ
ประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีส่วนร่ วม ในการเสนอเรื่ องที่ เห็ นว่าสาคัญและควรบรรจุเ ป็ น
ระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 ตังแต่
้ วนั ที่ 29 สิงหาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 ซึง่ เมื่อ
พ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ ามายังบริ ษัท
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้ นี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะรวมทังสิ
้ ้น 1,168 ราย ซึง่ ถือหุ้นรวม 514,335,974 หุ้น คิดเป็ น ร้ อยละ 64.24 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท จึงกล่าวเปิ ดการประชุม
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ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นทังที
้ ่มาเข้ าประชุมด้ วยตนเอง หรื อมีผ้ แู ทน
รับมอบฉันทะมาเข้ าประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้ นวาระการพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
ซึง่ ใช้
วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) นอกจากนี ้ เพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถื อหุ้นในการ
ออกเสียงลงคะแนน บริ ษัท ได้ น าส่งหนังสือลงทะเบี ย นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไปยังผู้ถือหุ้น
พร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ าได้ สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์
จะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริ ษัทได้ แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นก่อนเข้ าร่ วมประชุม
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นการล่วงหน้ าและประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย” “งดออกเสียง”
หรื อ แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน กรณี เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทย
สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที่เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้ถือ
หุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุม และระบุการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
นัน้ บริ ษัทได้ นาคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกในระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติแต่ละวาระไว้ แล้ ว
ประธานฯ ชีแ้ จงเพิ่ มเติมว่าผู้ถือหุ้นที่ ประสงค์ จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้ วเสร็ จ ขอให้
ส่งคืน “หลักฐานการลงทะเบี ยนเข้ าประชุม ” และบัตรลงคะแนนที่ ไม่ได้ ใช้ (ถ้ ามี) ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท
บริ เวณประตูทางเข้ าห้ องประชุม
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ มอบหมายให้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด (เดิมชื่อ บริ ษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์
ยัง จากัด) เป็ นผู้ทาหน้ าที่ดแู ลให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่ งใสถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท
โดยบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ จดั เจ้ าหน้ าที่เข้ าสังเกตการณ์ การลงทะเบียนเข้ าประชุมและการนับคะแนนเสียง
ตลอดการประชุม
ทังนี
้ ้ ในแต่ละวาระการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะ โปรดแจ้ งชื่อ นามสกุล ให้ ที่
ประชุมทราบ เพื่อประโยชน์ในการจัดทารายงานการประชุมต่อไป
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอก
กล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายบริ หารได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ถาม ผู้ถือหุ้นทักท้ วงวิธีการลงคะแนนเสียงล่วงหน้ าและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในระหว่าง
การประชุม นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นได้ เสนอแนะให้ แยกหนังสือลงทะเบี ยนเข้ าประชุม และแบบฟอร์ มออกเสียง
ลงคะแนนออกเป็ นเอกสารคนละใบกันเพื่อป้องกันการสับสนที่อาจเกิดขึ ้น
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ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิศ์ ิริกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้ ชี ้แจงว่าในการลงคะแนนเสียงล่วงหน้ า
นัน้ ผู้ถือหุ้นจะต้ องกรอกข้ อมูลการออกเสี ยงลงคะแนนให้ ครบถ้ วน พร้ อมทัง้ ลงลายมือชื่ อ สาหรั บ ผู้ถือหุ้น ที่
ต้ องการออกเสียงลงคะแนนในห้ องประชุม ก็สามารถกระทาได้ โดยลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนและมอบ
ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ตลอดการประชุมตราบใดที่ยังไม่ได้ ทาการปิ ดวาระ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทขออภัยในความไม่ชดั เจนในการอธิบายรายละเอียดในการลงคะแนนเสียงโดยเจ้ าหน้ าที่ที่เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้
รวมถึงหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนที่อาจทาให้ ผ้ มู ีความสับสน
ผู้บริ หารรับเรื่ องดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อปรับปรุ งกระบวนการและเอกสารให้ ดีขึ ้น
ถาม ร้ องเรี ยนถึงความไม่สะดวกในการดาเนินการลงทะเบียนและให้ ข้อเสนอแนะในการปรั บเปลี่ยน
แบบฟอร์ มในการรับของชาร่ วยและอาหารว่าง
ตอบ ประธานฯ กล่าวขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ ้น และกล่าวขอบคุณผู้ถื อหุ้นที่ให้ ความสนใจเข้ า
ร่ วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นจานวนมากในปี นี ร้ วมทัง้ กล่าวขอบคุณข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ทัง้ นี ้
บริ ษัทจะรับรับเรื่ องดังกล่าวไปพิจารณาแก้ ไขและปรับปรุ งต่อไป
นางสุรีย์ เหล่าวรวิทย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงวิธีการในการเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ และ
เสนอให้ รับบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้ วย” และ”งดออกเสียง” เท่านัน้ สาหรับบัตรลงคะแนนอื่นๆ
ให้ เรี ยกเก็บเมื่อเสร็ จสิ ้นการประชุม ทังนี
้ ้ เพื่อไม่ให้ เสียเวลาในการเก็บรวบรวมและนับคะแนนเสียงแต่ละวาระมาก
เกินไป
ตอบ นางอรนุช อภิ ศกั ดิ์ศิริกุล อธิ บายถึงวิธีการในการเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงต่อผู้ถือหุ้น และรับข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นเพื่อไปพิจารณา
เพื่อให้ การดาเนินการประชุมเป็ นไปอย่างราบรื่ น และเป็ นไปอย่างกระชับโดยไม่รบกวนเวลาของผู้ถือหุ้น
ประธานฯ เสนอให้ ดาเนินการประชุมในวาระถัด ไปในระหว่างรอผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ไม่มีผ้ ูถือหุ้น
คัดค้ านแต่อย่างใด
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอื่น ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน
(การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
มติ :

รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
คะแนนเสียง
ร้ อยละ
(เสียง)
 เห็นด้ วย
515,173,455
99.98
 ไม่เห็นด้ วย
24,003
0.00
 งดออกเสียง
55,400
0.01
 บัตรเสีย
0
0.00
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วาระที่ 2

พิจารณาให้ สัตยาบันการดาเนิ นงานของคณะกรรมการที่ได้ กระทาในปี 2556 ดังปรากฏใน
รายงานประจาปี

ประธานฯ กล่าวสรุ ปการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้ กระทาในปี 2556 และเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาให้ สตั ยาบันการดาเนินงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้ า A1A2 ของรายงานประจาปี ซึง่ ได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
นางสาวเพียรพร ดีเทศน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ถาม การอนุมตั ิสินเชื่อโครงการก่อสร้ างเขื่อนไซยะบุรี ในประเทศลาว และแจ้ งว่า การประชุม Mekong
River Commission Summit (MRC) ที่ผ่านมา 4 ประเทศลุม่ แม่น ้าโขงตอนล่าง (ไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม)
ได้ มีการตกลงให้ ทาการศึกษาโครงการเพิ่มเติมถึงผลกระทบข้ ามพรมแดนที่อาจเกิดขึน้ จากโครงการเขื่อนไฟฟ้า
พลังน ้าขนาดใหญ่โดยหมายความรวมถึงเขื่อนไซยะบุรีด้วย นอกจากนี ้ แบบร่ างโครงสร้ างเขื่อนฉบับสุดท้ าย (final
dam design) ยังไม่ได้ รับการสรุ ปและอนุมตั ิ แบบทางปลาผ่านที่จะนามาปรับใช้ ในโครงการเพื่อลดผลกระทบที่
อาจจะมีต่อระบบนิเวศก็ยงั ขาดความชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นได้ สอบถามถึงความพร้ อมรั บความเสี่ยงของบริ ษัท ใน
กรณีที่โครงการดังกล่าวไม่สามารถดาเนินการได้
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกุล กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสาหรั บข้ อมูล และชีแ้ จงว่า การพิจารณาโครงการ
ดัง กล่าว ธนาคารได้ พิจ ารณาในหลายด้ าน ทัง้ นี ้ เนื่ องจากธนาคารไม่ใ ช่ ผ้ ูช านาญในด้ านดังกล่าวโดยตรง
ธนาคารจึงรั บฟั งและพิจารณาจากการศึกษาต่างๆ รวมถึงความเห็นของที่ปรึ กษาที่ มีความเชี่ ยวชาญ เพื่ อให้
ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ กล่าวคือ
1. Team Consultant Company Limited
2. Poyry Energy AG
3. The Company National du Rhone (CNR)
4. Asia Institution of Technology (AIT)
5. AF-Colenco Company Limited
ประเทศไทยเช่นกัน สาหรับประเด็นด้ านความเสี่ยง ธนาคารได้ ติดตามความก้ าวหน้ าและข้ อมูลเกี่ยวกับโครงการ
มาโดยตลอด ส่งผลให้ ธนาคารสามารถควบคุมและจัดการความเสี่ยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
นายรัฐวิทย์ เรื องประโคน ผู้ถือหุ้นกล่าวเพิ่มเติมถึงระดับความน่าเชื่อถือของการศึกษา ผลกระทบ
ด้ านนิเวศวิทยา ปั ญหาระดับน ้าในแม่น ้าโขงเพิ่มสูงขึ ้นซึง่ ส่งผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ของประชากรที่อาศัยอยู่ริม
แม่นา้ โขง ผลกระทบข้ ามพรมแดน และการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องและขอให้ บริ ษัทพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของ
ความเสี่ยงและผลกระทบในระยะยาวที่อาจเกิดขึ ้นกับสิ่งแวดล้ อมและสังคม รวมถึงขอข้ อมูลช่องทางการติดต่อ
กับบริ ษัท
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสาหรับข้ อเสนอแนะ
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
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ถาม เหตุใดบริ ษัทจึงขอให้ ผ้ ูถือหุ้นให้ สตั ยาบั นในวาระนี ้ โดยผู้ถือหุ้นชีแ้ จงว่าโมฆียะกรรมเท่านัน้ ที่ควร
ต้ องได้ รับการให้ สตั ยาบัน มติการรับรองในวาระนี ้จึงน่าจะเหมาะสมกว่า
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ ชี ้แจงว่าการให้ สตั ยาบันนันสามารถให้
้
กบั ธุรกรรมใดก็ได้ ในด้ านกฏหมาย
การให้ สตั ยาบันมีน ้าหนักและความชัดเจนมากกว่าการรับรอง ทังนี
้ ้ บริ ษัทเห็นว่าหากผู้ถือหุ้นร่ วมให้ สตั ยาบันก็
เสมือนผู้ถือหุ้นได้ ให้ การรับรองที่เข้ มแข็งต่อการดาเนินงานของคณะกรรมการในปี ที่ผ่านมา
ถาม ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ถดถอย และหนี ค้ รั ว เรื อ นที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ น้ ในปี 2557 ส่ ง ผลให้ อ านาจการซื อ้
(Purchasing Power) ของประชาชนลดลง บริ ษัทซึง่ มีรายได้ หลักจากสินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์ มีนโยบาย
ในการบริ หารและจัดการกับปั ญหาในด้ านนี ้อย่างไร
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกุล ชี ้แจงว่าสาหรับปั ญหาหนี ้ครัวเรื อนนัน้ หากพิจารณาในรายละเอียดแล้ วจะ
พบว่าเพียงร้ อยละ 50 ของหนี ้ครัวเรื อนทังหมดอยู
้
่ในระบบธนาคารพาณิชย์ โดยส่วนที่เหลือเป็ นหนี ้สินที่เกิดขึ ้นกับ
ธนาคารภาครั ฐ ในส่วนของธนาคารทิสโก้ นนั ้ ธนาคารระบุเงื่อนไขชัดเจนว่าจะไม่อนุมตั ิสินเชื่อให้ กับลูกค้ าที่ มี
ภาระการชาระหนี ้ต่อเดือนเกินกว่าร้ อยละ 40 ส่งผลให้ ธนาคารสามารถควบคุมระดับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
(Non-Performing Loan-NPL) อยู่ในระดับต่า
ส าหรั บ การเตรี ย มรั บ แนวโน้ มการลดลงของปริ ม าณสิ น เชื่ อ นั น้ บริ ษั ท ได้ เพิ่ ม รายได้ จาก
ค่ า ธรรมเนี ย ม และหากพิ จ ารณาในรายละเอี ย ดแล้ ว จะพบว่ า รายได้ ค่ า ธรรมเนี ย มของบริ ษั ท เป็ นรายได้
ค่ า ธรรมเนี ย มจากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ทั ง้ สิ น้ โดยค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ ป็ นรายได้ ห ลัก ของบริ ษั ท นั น้ เป็ นรายได้
ค่าธรรมเนียมจากการเป็ นนายหน้ าค้ าประกันซึง่ บริ ษัทได้ พฒ
ั นาบุคลากรเพื่อทาหน้ าที่นีโ้ ดยเฉพาะ สาหรับการ
พิจารณาสินเชื่อนัน้ บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ยง โดยร้ อยละ 98-99 ของสินเชื่อที่ได้ รับอนุมตั ิจะ
เป็ นสินเชื่อที่มีหลักประกันทังสิ
้ ้น ทาให้ บริ ษัทสามารถจัดการความเสี่ยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ถาม ประโยชน์ที่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นที่จะได้ รับจากการลดอัตราภาษี นิติบคุ คล
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ ชี ้แจงว่าอัตราภาษี นิติบคุ คลที่ลดลงย่อมส่งผลให้ รายได้ ของบริ ษัทเพิ่มมาก
ขึ ้น
ถาม ความเป็ นไปได้ ที่ธนาคารทิสโก้ จะเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ ชี ้แจงว่ากลุม่ ทิสโก้ เป็ นกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ซึง่ ดาเนินนโยบายภายใต้ การ
กากับดูแลแบบรวมกลุ่ม (consolidate supervision) โดยมีบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เป็ น
บริ ษัท แม่ข องกลุ่ม ภายใต้ ก ารก ากับของธนาคารแห่ งประเทศไทย การบริ ห ารจัดการอยู่ใ นรู ปแบบไฟแนน เชียลกรุ๊ ปเพื่อ กระจายความเสี่ยง เนื่องจากแต่ละบริ ษัทในกลุ่มมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกัน เช่น ธนาคารซึง่ มีการ
ให้ บริ การสินเชื่อ จะมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าธุรกิ จหลักทรั พย์ ซึ่งความเสี่ยงส่วนใหญ่จะเป็ นความเสี่ยงด้ าน
ปฏิบัติการ ทัง้ นี ้ รวมถึงระดับเงิ นกองทุนที่ต่างกันในแต่ละประเภทธุรกิ จอีกด้ วย การบริ หารจัดการในลักษณะ
ดังกล่าวจะทาให้ ปัญหาที่ เกิ ดขึน้ ในธุรกิ จหนึ่งธุรกิ จใดไม่ส่ งผลกระทบต่อธุรกิ จอื่นในกลุ่ม ในการวางกลยุท ธ์
กลุ่มทิ สโก้ ได้ แบ่งกลุ่มธุรกิ จตามกลุ่มลูกค้ า ประกอบไปด้ วย สายงานกลุ่มลูกค้ ารายย่อย สายงานกลุ่มลูกค้ า
บรรษัท สายงานการจัดการธนบดีและกองทุน มีการเสนอผลิตภัณฑ์และบริ หารระหว่างกลุม่ ธุรกิจ (cross-selling)
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เพื่อตอบสนองความต้ องการที่หลากหลายของกลุม่ ลูกค้ า เป็ นการเอื ้อประโยชน์ระหว่างบริ ษัทภายในกลุ่ม ภายใต้
การบริ หารจัดการที่โปร่ งใส บริ ษัทจึงยังไม่มีแนวนโยบายที่จะนาธนาคารเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แต่
อย่างใด
ถาม จากอัตราดอกเบี ย้ นโยบายที่ มีแ นวโน้ มลดลง ส่งผลให้ ผ ลต่างดอกเบี ย้ ลดลง บริ ษัท มีมุมมอง
เกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบี ้ยเป็ นอย่างไร รวมถึงผลกระทบที่มีตอ่ บริ ษัท
ตอบ นายสุทัศน์ เรื องมานะมงคล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิ สโก้ ชี แ้ จงว่าเนื่ องจากสภาวะ
เศรษฐกิ จที่ถดถอย ปั จจุบันอัตราดอกเบี ย้ นโยบายได้ ปรั บลดอยู่ที่ระดับร้ อยละ 2 สาหรั บทิศทางของอัตรา
ดอกเบี ้ยนัน้ เมื่อพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อในปั จจุบนั และทิศทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ้ยนโยบายในปั จจุบนั ถือ
ว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม สาหรั บผลกระทบที่มีต่อบริ ษัทนัน้ บริ ษัทมีนโยบายการบริ หารส่วนต่างของดอกเบีย้
โดยควบคุมให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั ง้ นี ้ สภาวะเศรษฐกิจถือเป็ นปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อบริ ษัทมากกว่าการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย โดยในสภาวะเศรษฐกิจที่ดี อัตราหนี ้เสียอยู่ในระดับต่า อัตรากาไรของบริ ษัทจะ
อยู่ในระดับดี
ถาม ปริ มาณสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SME Loan) ที่มีสดั ส่วนค่อนข้ างต่าเมื่อเทียบกับสินเชื่อ
ประเภทอื่น จึงขอสอบถามถึงนโยบายสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กและกลางของบริ ษัท
ตอบ
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกุล ชีแ้ จงว่าบริ ษัทจากัดการให้ สินเชื่อในลักษณะของเงินทุนหมุนเวียน
(working capital) หรื อการกู้เบิกเงินเกินบัญชี (สินเชื่อ OD) เนื่องจากควบคุมและจัดการค่อนข้ างยากเพราะไม่มี
การระบุวตั ถุประสงค์การใช้ จ่ายเงินที่แน่นอน สินเชื่อที่บริ ษัทอนุมตั ิส่วนใหญ่จะเป็ นสินเชื่อสาหรับโครงการ หรื อ
สินเชื่อสาหรับธุรกรรมที่มีวตั ถุประสงค์การใช้ เงินกู้ยืมที่ชดั เจน เช่น การเช่าซื ้อรถบรรทุก ซึง่ ธุรกรรมดังกล่าวบริ ษัท
จะสามารถทราบถึงกระแสเงินที่เกิดขึน้ รวมถึงแหล่งที่มาของรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ อย่างชัดเจน โดยมี
หลักประกันที่แน่นอน ทังนี
้ ้ในการเพิ่มขึ ้นของสัดส่วนปริ มาณสินเชื่อประเภทนี ้ของบริ ษัทจาก ร้ อยละ 0 เป็ นร้ อยละ
10 ภายในระยะเวลา 5 ปี ถือว่าเป็ นอัตราการเติบโตที่ค่อนข้ างเร็ ว
ถาม
การซื ้อขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัทหลักทรั พย์ ทิสโก้ ที่กาหนดให้ ซือ้ ขายโดยระบบเงินสดเท่านัน้
การจากัดการซื ้อขายในลักษณะดังกล่าวอาจส่งผลต่อส่วนแบ่งการตลาดของบริ ษัทเมื่อเทียบกับบริ ษัทอื่น
ตอบ นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ชี แ้ จงว่าสาหรั บธุรกิจการซือ้ ขายหลักทรั พย์ นนั ้ บริ ษัทไม่มีนโยบายการ
ให้ บริ การซื ้อขายหลักทรั พย์ แบบการให้ สินเชื่อเพื่อซื ้อหลักทรั พย์ (Margin Loan) อันเนื่องมาการปฏิบัติตาม
นโยบายบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทที่พิจารณาถึงความเสี่ยงที่ อาจเกิ ดขึน้ จากปั จจัยความผันผวนของราคา
หลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาค่อนข้ างเร็ ว นอกจากนี ้ บริ ษัทเน้ นกลุ่มลูกค้ าที่ซื ้อขาย
หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนมากกว่ากลุ่มลูกค้ าที่เก็งกาไรระยะสัน้ ซึง่ กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวส่วนใหญ่จะทาการซื ้อ
ขายหลักทรั พย์ โดยระบบเงินสด สาหรับส่วนแบ่งตลาดนัน้ หากพิจารณาในส่วนของกาไร กาไรของบริ ษัทอยู่ใน
ระดับ ต้ นของตลาดมาโดยตลอด นอกจากนี ้ บริ ษัท ยังสามารถรั ก ษาระดับก าไรและส่วนแบ่งตลาดมาอย่ าง
ต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ บริ ษัทเน้ นกลุม่ นักลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ าสถาบัน ซึง่ การร่ วมมือกับดอยซ์แบงก์ในช่วงปี ที่ผ่าน
มา ส่งผลให้ สดั ส่วนกลุม่ ลูกค้ าสถาบันทังในประเทศและต่
้
างประเทศเพิ่มขึ ้นค่อนข้ างมาก
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ถาม การนานโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ มาปฏิบตั ิ ในส่วนของการระบุข้อความไม่ยอมรับการให้
สินบนในสัญญากับคูค่ ้ า
ตอบ ผู้บริ หารรับข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา
นายพฤทธานันต์ ศรี วงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชีแ้ จงในประเด็นต่างๆ
ดังนี ้
ถาม ความเสี่ยงในสินเชื่อรถยนต์จากการโอนลอยทะเบียน และปลอมเอกสารโอนเล่มทะเบียน
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกุล ชีแ้ จงว่าธุรกิจเช่าซื ้อ ผู้ให้ ก้ ูเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ สินทรั พย์ แต่ในสินเชื่อ
บางกรณีที่วงเงินกู้ยืมต่ามาก ค่าใช้ จ่ายในการโอนเล่มทะเบียนจะสูงเมื่อเทียบกับวงเงิน การโอนลอยจึงช่วยเอื ้อ
ประโยชน์ให้ กบั ลูกค้ า โดยยังคงสามารถบริ หารจัดการความเสี่ยงได้ เป็ นอย่างดี และมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
(NPL) ในระดับต่ามาก
สาหรั บประเด็นเรื่ องการปลอมแปลงเอกสารนัน้ บริ ษัท มี ระบบการตรวจสอบเล่มทะเบี ยนและ
เอกสารประกอบการกู้ยืมที่ครบถ้ วน รัดกุม
นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ถาม สัดส่วนรายได้ จากธุรกิจประกันภัยต่อรายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกุล ชี ้แจงว่ารายได้ จากค่าธรรมเนียมนายหน้ าธุรกิจประกันภัยคิดเป็ นสัดส่วน
โดยประมาณที่ร้อยละ 15 ของรายได้ ทงหมด
ั้
ถาม การเปลี่ ยนแปลงของสัด ส่วนการถื อหุ้นของคุณอรนุช อภิ ศักดิ์ ศิริกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร
กลุม่ ทิสโก้
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ ชี ้แจงว่าได้ ดาเนินการโอนหุ้นที่เคยถืออยู่ทงหมดให้
ั้
กบั บุตร เนื่องจากหน้ าที่
การงานที่คอ่ นข้ างมากทาให้ ไม่มีเวลาในการบริ หารจัดการหลักทรัพย์ดงั กล่าว
(การลงมติในวาระนีต้ ้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
มติ :
ให้ สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้ กระทาในปี 2556 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

•
•
•
•

คะแนนเสียง
(เสียง)
556,328,978
41,265
476,369
0

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
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ร้ อยละ
99.91
0.01
0.09
0.00

วาระที่ 3

พิจารณารั บรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชีย
ลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณางบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท
ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้
แสดงผลประกอบการและฐานะการเงินของกลุม่ ทิสโก้ ถกู ต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่ รับรอง
ทัว่ ไป รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี ที่ได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
และขอให้ นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มทิสโก้ ชี ้แจงรายละเอียดในวาระที่ 3 – 4 ต่อที่
ประชุม
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ กล่าวสรุ ปโดยย่องบการเงิน และขอให้ นายชาตรี จันทรงาม ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริ หารความเสี่ยง ชี ้แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน
นายชาตรี จันทรงาม ชี ้แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จต่อที่ประชุม
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ ชี ้แจงผลประกอบการของบริ ษัทโดยสังเขปต่อที่ประชุม
นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ถาม สาเหตุที่อตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity-ROE) ลดลงจากปี ก่อน โดยการลดลง
ดังกล่าวเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงิน (Repo Rate) หรื อราคาของรถยนต์มือสอง
ใช่หรื อไม่
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ ชี ้แจงว่า ในช่วงครึ่งปี หลังของปี 2556 ที่ผ่านมา บริ ษัทเริ่ มได้ รับผลกระทบ
จากนโยบายรถคันแรก ถึงแม้ วา่ ระดับหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) จะยังคงเดิม แต่ราคารถมือสองที่ปรับตัวลง
ค่อนข้ างมากรวมถึงการเพิ่มขึ ้นของจานวนรถมือสองคงค้ าง ทาให้ บริ ษัทต้ องตังส
้ ารองเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้เป็ นไปตามการ
ดาเนินนโยบายบริ หารความเสี่ยงแบบระมัดระวังของบริ ษัท การตังส
้ ารองที่ เพิ่ มขึน้ นัน้ ส่งผลกระทบให้
ระดับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับปี ก่อน
นายพฤทธานันต์ ศรี วงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ถาม ปั จจัยที่ใช้ ในการพิจารณาตังสาขา
้
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกุล ชีแ้ จงว่าปั จจัยในการพิจารณาประกอบด้ วยความเป็ นไปได้ ในการสร้ าง
รายได้ ปริ มาณธุรกิจ อุปสงค์ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยลักษณะ รู ปลักษณ์ ของสาขา รวมถึงผลิตภัณฑ์และ
บริ การในแต่ละสถานที่จะแตกต่างกันไป ขึ ้นกับกลุ่มเป้าหมายในบริ เวณนัน้ เช่น บริ เวณที่มีกลุ่มลูกค้ าที่มีรายได้
สูง สาขาของธนาคารจะมีลกั ษณะเป็ น Investment Center เน้ นให้ บริ การแนะนาการลงทุนและเงินฝาก ส่วนใน
บริ เวณที่มีความต้ องการด้ านสินเชื่อ สาขาของบริ ษัทจะเป็ นสานักอานวยสินเชื่อซึง่ ใช้ ต้นทุนในการดาเนินการที่ต่า
37

กว่า ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีการกาหนดจุดคุ้มทุน (Breakeven Point) ที่ชดั เจน เพื่อให้ แต่ละสาขาสามารถกาหนดเป้าหมาย
การดาเนินงานได้ เช่น จานวนเงินฝากต่อเดือน หรื อปริ มาณสินเชื่อที่อนุมตั ิต่อเดือน เป็ นต้ น โดยสาขาที่เปิ ดใหม่
จะต้ องคุ้มทุนภายในระยะเวลา 2-3 ปี
ถาม จานวนสานักอานวยสินเชื่อ และประเภทสินเชื่อที่ให้ บริ การ
ตอบ นางอรนุ ช อภิ ศัก ดิ์ ศิ ริ กุล ชี แ้ จงว่า ปั จ จุบัน ส านัก อ านวยสิ น เชื่ อ มี อยู่ ป ระมาณ 80 สาขา โดย
ให้ บริ การสินเชื่อเพื่อการบริ โภคเป็ นส่วนใหญ่
ถาม หลักการในการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ตอบ นางอรนุช อภิ ศัก ดิ์ ศิ ริ กุล ชี แ้ จงว่า ส าหรั บ สิ น เชื่ อรายย่ อย บริ ษัท ได้ น าหลัก การตัง้ ส ารองแบบ
Collective Approach มาใช้ นอกจากนี ้ ธนาคารทิสโก้ ยังเป็ นธนาคารเดียวที่ใช้ หลักการ Internal RatingsBased Approach (IRB) ในการคานวณเงินกองทุน โดยเงินกองทุนจะถูกคานวณตามค่าความเสี่ยงของบริ ษัทที่มี
อยู่จริ ง ด้ วยวิธีการตังส
้ ารองและคานวณเงินกองทุนดังกล่าว ทาให้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทเป็ นไปในแบบเชิง
รุ ก (active) สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการดาเนินธุรกิจให้ ตอบสนองโดยตรง อย่างรวดเร็ วและทันการต่อระดับ
ความเสี่ยงและสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง และด้ วยนโยบายการจัดการความเสี่ยงที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ
จึงส่งผลให้ ปริ มาณหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของบริ ษัทอยู่ในระดับที่ต่ามาก สาหรับการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญใน
กรณีของสินเชื่อบรรษัทนัน้ ธนาคารจะพิจารณาเป็ นรายลูกหนี ้
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ถาม แผนในการแก้ ไขปั ญหาหนี ้สงสัยจะสูญ ในกรณีที่ทางรัฐบาลไม่สามารถคืนเงินภาษี ตามนโยบายรถ
คันแรกได้ หรื อคืนเงินภาษี ลา่ ช้ า
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกุล ชีแ้ จงว่าบริ ษัทได้ กาหนดเงื่อนไขในการอนุมตั ิสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ตาม
นโยบายรถคันแรกไว้ อย่างเข้ มงวด เช่น สัดส่วนเงินดาวน์ที่ร้อยละ 25 และ ผู้ค ้าประกันมีที่มาของรายได้ ที่เชื่ อถือ
ได้ หรื อกาหนดให้ มีผ้ กู ้ รู ่ วม เป็ นต้ น ส่งผลให้ ระดับ NPL อยู่ในระดับที่ต่า นอกจากนี ้ นับจนถึงปั จจุบนั ผู้เช่าซื ้อรถ
คันแรก
ส่วนใหญ่ได้ ผ่อนชาระมาเป็ นระยะเวลากว่าครึ่งหนึง่ ของระยะเวลาเช่าซื ้อทังหมดแล้
้
ว จึงคาดว่าผู้เช่าซื ้อจะ
ยังคงผ่อนชาระค่างวดที่เหลืออยู่จนครบต่อไป
ถาม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี
ตอบ นางอรนุช อภิ ศักดิ์ศิริกุล ชี แ้ จงว่ามาตรฐานบัญชี มีการปรั บเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทัง้ นี ้ บริ ษัทมี
รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ
ด้ านบัญ ชี ค อยให้ คาแนะน า และสอบทานความถูก ต้ องเหมาะสมอยู่แ ล้ ว การเปลี่ ย นแปลงมาตรฐานบัญ ชี
ดังกล่าวจึงไม่น่าที่จะส่งผลกระทบต่อบริ ษัทแต่อย่างใด
ถาม ขอให้ ชีแ้ จงเพิ่มเติมถึงความเห็นของผู้สอบบัญชีที่ระบุในรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใต้ หัวข้ อ
“ข้ อมูลและเหตุการณ์ที่เน้ น” ที่กล่าวว่า “ ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ ามิได้ แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี ้แต่อย่างใด”
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ตอบ นางสาวรั ตนา จาละ ผู้ส อบบัญ ชี รั บอนุญ าตของบริ ษัท ชี แ้ จงว่า วรรคเน้ น ที่ เพิ่ มขึน้ มาดังกล่าว
เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เพื่อเป็ นการชี ้แจงเพิ่มเติมให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้อา่ นงบการเงินทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
นโยบายบัญชีที่เกิดขึ ้น
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนีต้ ้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน )
มติ :
รั บ รองงบแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ของบริ ษั ท ทิ สโก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป
จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย สาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี ้

•
•
•
•
วาระที่ 4

คะแนนเสียง
(เสียง)
556,633,164
24,004
250,869
0

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ร้ อยละ
99.95
0.00
0.05
0.00

พิจารณาอนุ มั ติ การจั ดสรรกาไรจากผลการดาเนิ นงานส าหรั บปี 2556 เป็ นเงินส ารองตาม
กฎหมาย เงินปั นผล และอื่นๆ

นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกุล แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ร้ อยละ 5 เป็ นเงิน
สารองตามกฎหมาย จนกว่าจะครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึง่ ในปี 2556 บริ ษัทต้ องจัดสรรเงินจานวน
91,000,000 บาท จากกาไรประจาปี เพื่อเป็ นเงินสารองตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปั นผลจะจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนัน้ กาไรตามงบการเงินเฉพาะกิจส่วน
ที่เหลือเพื่อจัดสรรเป็ นเงินปั นผล ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
บาท
2,365,744,577

กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ ต้ นปี 2556
เงินปั นผลจ่ายจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2555

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

กาไรสุทธิของบริ ษัทสาหรับปี 2556
จัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย

(91,000,000)

ผลกาไร/ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรสาหรับปี 2556
ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด
กาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสาหรั บปี 2556
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2,965,605
2,350,581,970
(28,653,535)
2,321,928,435

หลังจากจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายจานวน 91,000,000 บาทแล้ ว บริ ษัทมีกาไรสะสมที่สามารถ
จัดสรรเป็ นเงินปั นผลสาหรับปี 2556 จานวน 2,321,928,435 บาท
บริ ษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่เหมาะสมตามผลการดาเนินงานของกลุ่ม โดยคงไว้ ซงึ่
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่แข็งแกร่ ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
โดยการจ่ายเงิ นปั นผลจะต้ องไม่ส่งผลกระทบต่อการดารงสถานะของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทในฐานะธนาคาร
พาณิ ชย์ ที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ดังนันคณะกรรมการเห็
้
นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการ
ดาเนินงานสาหรับปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ การจ่ายเงินตาม
อัตราที่ เสนอคิดเป็ นจ านวนเงิ นรวมประมาณ 1,601 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 38 ของกาไรจากผลการ
ดาเนินงานตามงบการเงินรวม เทียบกับอัตราร้ อยละ 47 ในปี 2555 นอกจากนี ้ กาไรจากผลการดาเนินงานสาหรั บปี
2556 ส่วนที่เหลือหลังจากการสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลจะจัดสรรเป็ นเงินกองทุนตามเกณฑ์การ
กากับแบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนีต้ ้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน )
มติ :

มีมติในเรื่ องต่างๆ ตามที่เสนอ ดังนี ้
- อนุ มัติก ารจัด สรรกาไรจากผลการดาเนิน งานสาหรั บ ปี 2556 เป็ นเงิน สารองตาม
กฎหมายจานวน 91,000,000 บาท
- อนุ มัติก ารจัดสรรกาไรจากผลการดาเนิน งานสาหรั บ ปี 2556 ส่ว นที่เหลือจากการ
สารองตามกฎหมายเป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตรา
หุ้นละ 2.00 บาท
- ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
เป็ นผู้มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผล
- กาหนดการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 และ
- อนุ มัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรั บปี 2556 ส่วนที่เหลือจากการจ่าย
เงินปั นผลเป็ นเงินกองทุนตามเกณฑ์ การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
คะแนนเสียง
ร้ อยละ
(เสียง)
• เห็นด้ วย
556,693,996
99.96
• ไม่เห็นด้ วย
152,612
0.03
• งดออกเสียง
61,429
0.01
• บัตรเสีย
0
0.00
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตจิ านวนกรรมการและการแต่ งตัง้ กรรมการ

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 5 และ 6 เป็ นการพิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ
กรรมการบริ ษัท ดังนัน้ เพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงสมัครใจออกจากที่ประชุมในระหว่างการ
พิจารณาวาระดังกล่าว และเสนอให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นท่านใดท่านหนึ่งเป็ นผู้ดาเนินการประชุมในวาระที่ 5
และ 6
ที่ประชุมเลือก ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ถือหุ้น ทาหน้ าที่ดาเนินการประชุมในวาระที่ 5 และ 6
ดร. สุ ว รรณ วลัย เสถี ย ร แจ้ งต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ตามข้ อ บั ง คับ ของบริ ษั ท ก าหนดให้ ใ นการประชุ ม สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ ให้ แต่งตังคณะกรรมการทั
้
งชุ
้ ดพร้ อมกันในคราวเดียว ส่งผลให้ คณะกรรมการทังคณะครบ
้
วาระการดารงตาแหน่งพร้ อมกันในวันนี ้
ในวาระนี ้แบ่งการพิจารณาเป็ น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็ นการพิจารณาอนุมตั ิจานวนกรรมการ และ
ส่วนที่ 2 เป็ นการพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการ
้
ในการพิจารณาอนุมตั ิจานวนกรรมการ ข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นโดยมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นกาหนดจานวนผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทเป็ นครัง้ คราวโดยให้ มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
และไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร รวมทังมี
้ สดั ส่วนของกรรมการ
ที่มีสญ
ั ชาติไทยตามที่กฎหมายกาหนดซึง่ ต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ในการนี ้คณะกรรมการตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณา
จานวนกรรมการที่เหมาะสมในการกากับดูแลกิจการบริ ษัท คุณสมบัติและคุณประโยชน์ ของบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการที่มีต่อ บริ ษัท โดยคานึงถึงความจาเป็ นขององค์กร เพื่อให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทมีขนาดและองค์คณะที่เหมาะสมที่สดุ จึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดจานวนกรรมการ 12 คน
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิจานวนกรรมการตามที่เสนอ โดยแจ้ งว่าผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง หรื อมีผ้ แู ทนรับมอบฉันทะให้ มาร่ วมประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น
จากนัน้ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ชี ้แจงว่าในส่วนของการแต่งตังกรรมการ
้
ข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดให้
นาวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ ในการแต่งตังกรรมการ
้
เพื่อช่วยให้ ผ้ ูถือหุ้นรายย่ อยมี
โอกาสในการแต่งตังตั
้ วแทนเข้ ารั บตาแหน่งกรรมการบริ ษัทมากยิ่งขึน้ โดยได้ อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม
ในรายละเอียดต่อที่ประชุม
นอกจากข้ อกาหนดทางกฎหมาย บริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มการก ากับดูแลกิ จการที่ ดี โดยได้ แต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนเพื่ อทาหน้ าที่ คัดเลือกและเสนอชื่ อบุคคลที่ เหมาะสมเพื่ อเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการ และดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีขนาดและองค์ ประกอบที่ เหมาะสม นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทเป็ น
การล่วงหน้ า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ตังแต่
้ วนั ที่ 29 สิงหาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 ซึง่
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เมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการแต่
อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนจะคัดเลือกและกลั่น กรองบุคคลที่ มีคุณสมบัติ
เหมาะสม โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประวัติ และประสบการณ์ ในด้ านต่างๆ มีความเข้ าใจเพียงพอด้ าน
การเงินและการธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ โดยคานึงถึงความต้ องการและประโยชน์สงู สุดขององค์กร
การกากับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีขนาดและองค์คณะที่
เหมาะสมที่สดุ
ทัง้ นี ้ บุคคลที่ ได้ รับการเสนอชื่ อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัทมีคุณ สมบัติตาม
นโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จ การของกลุ่ม ทิ ส โก้ ซึ่ง เข้ มงวดกว่ า ประกาศของส านัก งานคณ ะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ กบั บริ ษัท บริ ษัทใน
กลุม่ และผู้บริ หาร ในลักษณะที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้
เนื่องจากในปี 2557 นี น้ ายพิชัย ฉันทวีระชาติ มีความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ เพื่อดารงองค์คณะกรรมการที่ 12 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้
ทาการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งแทนที่กรรมการอิสระท่านที่ไม่ขอต่อ
วาระ
ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการบริ ษัท ของ
บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนแล้ ว
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังบุ
้ คคลดังต่อไปนี ้เป็ นกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้
ประวัติของบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อ ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งไปให้ ท่านผู้ถือหุ้น
ชื่อ - นามสกุล
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
3. นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร
6. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
8. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
9. นายสถิตย์ อ๋องมณี
10. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ
11. นายชือ-เหา ซุน
12. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล
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ตาแหน่งที่เสนอ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านที่ยงั ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นการล่วงหน้ าทุกท่าน
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ เพื่ อรวบรวมนับคะแนนเสียงสาหรั บการพิ จารณาแต่งตัง้
กรรมการ
นางวารุ ณี ทิ พ น์ พ ญาชัย ผู้ถื อหุ้น เสนอให้ บ ริ ษั ท เปลี่ ย นวิ ธี ก ารเลื อกกรรมการ โดยก าหนดให้
กรรมการออกเป็ นสัดส่วนเช่น กึง่ หนึง่ หรื อสองในสาม มิใช่กาหนดให้ กรรมการออกทังคณะ
้
เสนอให้ บริ ษัทกาหนด
จานวนกรรมการบริ ษัทให้ น้อยลง กล่าวแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับกรรมการบางท่านและเสนอให้ บริ ษัท
กาหนดจานวนบริ ษัทที่กรรมการสามารถดารงตาแหน่งได้ ไม่เกิน 2 บริ ษัท
ผู้ถือหุ้นยังได้ เสนอให้ บ ริ ษัทชี แ้ จงรายละเอีย ดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 โดยละเอียดใน
หนังสือเชิญประชุม รวมทังแสดงความไม่
้
เห็นด้ วยกับค่าตอบแทนกรรมการ โดยกล่าวว่าค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่
สูงเกินไป นอกจากนี ้ผู้ถือหุ้นยังแสดงความเห็นไม่เห็นด้ วยต่อบริ ษัทสอบบัญชีของบริ ษัทเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของค่าสอบบัญชี และความโปร่ งใสของบริ ษัทสอบบัญชี
นายธนประเสริ ฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ถาม การเลือกตัง้ กรรมการทัง้ คณะนัน้ ถูก ต้ องตามกฏระเบี ยบของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย
หรื อไม่
ตอบ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ชี ้แจงว่าการเลือกตังดั
้ งกล่าวเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ถาม ความเป็ นไปได้ ที่จะแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัท เพื่อให้ การเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทเปลี่ยนเป็ นหนึ่ง ในสาม
หรื อสามในสี่เหมือนกับบริ ษัทอื่นๆ
ตอบ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ชีแ้ จงว่าหากผู้ถือหุ้นต้ องการที่ จะเสนอการแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับการเลือกตังกรรมการนั
้
น้ สามารถกระทาได้ โดยเสนอในวาระที่ 10 เรื่ องอื่นๆ เพื่อให้ บริ ษัทนาเรื่ อง
ดังกล่าวไปพิจารณา ทังนี
้ ้ เนื่องจากการประชุมในครัง้ นี ้ ดาเนินไปภายใต้ ข้อบังคับที่มีอยู่ในปั จจุบนั ของบริ ษัท การ
เลือกตังกรรมการจะต้
้
องดาเนินไปตามที่ข้อบังคับกาหนด
นายพฤทธานันต์ ศรี วงศ์ เลียง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและดร. สุวรรณ วลัยเสถี ยร ได้ ชีแ้ จงใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ถาม ประเภทและจานวนของกรรมการในแต่ละประเภท
ตอบ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ชี ้แจงว่าประเภทของกรรมการได้ ระบุไว้ แล้ วในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการอิสระควรมีอย่างน้ อย 5 ท่าน เนื่องจากกฏหมายกาหนดให้ บริ ษัทมีกรรมการอิสระเป็ นจานวนอย่างน้ อย
1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
นายไพรัช ศรี วิไลฤทธิ์ เลขานุการบริ ษัท กล่าวเพิ่มเติมว่าข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดให้ กรรมการบริ ษัท
ครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี และเลือกตังคณะกรรมการทั
้
งชุ
้ ดพร้ อม
กันในคราวเดียว ทังนี
้ ้ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ มีการเปิ ดโอกาสให้ เสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
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เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการต่อบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า แต่เมื่อครบระยะเวลาที่กาหนด ไม่มีผ้ ถู ือ
หุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดที่เหมาะสมต่อบริ ษัท
คุณสุรัตน์ มาลัยกรอง ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ บริ ษัทพิจารณาแก้ ไ ขข้ อบังคับบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กับการเลือกตังกรรมการ
้
ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามและ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ถาม ในกรณีที่ไม่สามารถเลือกตังกรรมการได้
้
ครบจานวนตามที่กาหนด บริ ษัทจะต้ องดาเนินการอย่างไร
ตอบ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร อธิ บายวิธีการเลือกตังกรรมการแก่
้
ผ้ ูถือหุ้น และกล่าวว่าหากว่ากรรมการ
ท่านใดไม่ได้ รับคะแนนเสียงเห็นด้ วยจากผู้ถือหุ้นเลยแม้ แต่คะแนนเดียว จะถือว่ากรรมการท่านดังกล่าวไม่ได้ รับ
การคัดเลือก ทังนี
้ ้ในการเลือกตังกรรมการผู
้
้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนทังหมดหรื
้
อแบ่งคะแนนเห็นด้ ว ย หรื อไม่เห็น
ด้ วยกับกรรมการท่านหนึง่ ท่านใดหรื อกรรมการหลายท่านก็ได้ ตามที่ผ้ ถู ือประสงค์จะลงคะแนน
นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าสาหรับในวาระที่ 5.1 หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย
กับจานวนกรรมการที่เสนอมา 12 ท่านก็สามารถลงมติไม่เห็นด้ วยในวาระดังกล่าวได้ สาหรับในวาระ 5.2 หากผู้
ถือหุ้นไม่เห็นด้ วยกับกรรมการท่านใดก็สามารถลงคะแนนไม่เห็นด้ วยกับกรรมการท่านดังกล่าวได้ ผู้ถือหุ้นกล่าว
เพิ่มเติมว่าการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเลือกตัวแทนของ
ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ าไปดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทได้ ซึง่ วิธีการเลือกตังกรรมการแบบ
้
Cumulative Voting นี ้ มี
การเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลายบริ ษัทเพื่อให้ นาวิธีการเลือกตังดั
้ งกล่าวมาใช้ แต่ยงั ไม่ได้ รับการพิจารณา
ผู้ถือหุ้นกล่าวเพิ่มเติมว่า ตัวผู้ถือหุ้นเองก็ไม่ได้ มีความรู้ มากนักในการใช้ Internet หรื อ computer
ทัง้ นี ้ หากว่าในปี ต่อไป ผู้ถือหุ้น ท่านใดต้ องการที่ จ ะเสนอบุคคลที่ เหมาะสมเพื่ อเข้ ารั บ การเสนอชื่ อเพื่ อดารง
ตาแหน่งกรรมการก็ต้องคอยสังเกตดู เนื่ องจากบริ ษัทโดยส่วนใหญ่ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่ อบุคคลที่
เหมาะสมเพื่อเข้ ารับการเสนอชื่อเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการประมาณปลายปี
ดร. สุวรรณ วลัยเสถี ยร กล่าวเพิ่ มเติมว่าโดยปกติแล้ วบริ ษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ุถื อหุ้นเสนอชื่ อบุคคลที่
เหมาะสมเพื่อเข้ ารับการเสนอชื่อเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการตังแต่
้ เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปี
นายบุญญะ อุดม ผู้ถือหุ้น สอบถามและ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ถาม ความจาเป็ นของบริ ษัทที่ต้องมีกรรมการต่างชาติ
ตอบ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ชี ้แจงว่าการที่บริ ษัทมีสดั ส่วนกรรมการที่เป็ นต่างชาตินนั ้ เป็ นเพราะบริ ษัทมี
ผู้ถือหุ้นบางส่วนเป็ นต่างชาติ
ถาม การประชุมต่างๆ ของบริ ษัทดาเนินการประชุมเป็ นภาษาอะไร และกรรมการมีความรู้ ความสามารถ
ในการสื่อสารในระหว่างการประชุมได้ มากน้ อยเพียงใด
ตอบ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร กล่าวว่ากรรมการของบริ ษัททุกท่านมีความรู้ ความสามารถในหลายๆ ด้ าน
ทัง้ นี ้ การท าธุ รกิ จ ในปั จจุบัน ต้ องมีก ารติดต่อกับ ต่างประเทศ ประเด็นปั ญหาด้ านการสื่ อสารไม่น่ าจะเกิ ดขึน้
สาหรับภาษาที่ใช้ ในการประชุมก็สามารถเป็ นได้ ทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรรมการต่างชาติอาจจะมีล่าม
เฉพาะเพื่อแปลความหมายให้ ก็อาจเป็ นไปได้
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พันเอกพิเศษ สุรเทพ อภัยจิตร ผู้ถือหุ้น ขอให้ บริ ษัทพิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทเพื่อยกเลิกการ
เลือกตังกรรมการทั
้
งคณะ
้
นายพฤทธานันต์ ศรี วงศ์ เลียง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ได้ ชีแ้ จงใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ถาม หากว่าบริ ษัทไม่สามารถเลือกตังกรรมการได้
้
ครบจานวนที่กาหนด บริ ษัทจะดาเนินการอย่างไร
ตอบ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ชี ้แจงว่าบริ ษัทจะต้ องดาเนินการตามมติผ้ ถู ือหุ้น ซึง่ หากได้ กรรมการไม่ครบ
จานวนคงต้ องมีการดาเนินการสรรหาและดาเนินการเลือกตังต่
้ อไป
นายศุภศักดิ์ จุลศร ผู้ถือหุ้น สอบถามและ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ถาม จานวนการเข้ าร่ วมประชุมกรรมการตรวจสอบของ รศ.ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
ตอบ นายไพรัช ศรี วิไลฤทธิ์ ชี ้แจงว่าได้ มีการระบุในหมายเหตุว่า รศ.ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ ได้ รับ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการเมื่อเมษายน 2556 และท่านได้ เข้ าร่ วมการประชุมกรรมการตรวจสอบครบทุกครั ง้
นางวารุ ณี ทิ พ น์ พ ญาชัย ผู้ถื อหุ้น เสนอให้ มีก ารก าหนดจานวนบริ ษัทที่ กรรมการสามารถดารง
ตาแหน่งได้ และควรให้ ดารงตาแหน่งกรรมการได้ อีกเพียง 1 แห่งเท่านัน้ สาหรับการดารงตาแหน่งในหน่วยงานก็
ควรกาหนดให้ ดารงตาแหน่งได้ เพียง 1 แห่งเช่นกัน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนี ้ สาหรับการพิจารณาอนุมตั ิจานวนกรรมการของบริ ษัทต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สาหรั บการ
พิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
ใช้ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม หรื อ Cumulative Voting ตามข้ อบังคับของบริ ษัท)
มติ :

มีมติในเรื่ องต่างๆ ตามที่เสนอ ดังนี ้
- อนุมัตจิ านวนกรรมการของบริ ษัทที่ 12 คน ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
คะแนนเสียง
(เสียง)
 เห็นด้ วย
556,513,789
 ไม่เห็นด้ วย
43,605
 งดออกเสียง
170,143
 บัตรเสีย
180,500

ร้ อยละ
99.93
0.01
0.03
0.03

- อนุ มัติการแต่งตังบุ
้ คคลดังรายชื่อต่อไปนีเ้ ข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมดังต่อไปนี ้
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ชื่อ-นามสกุล

ไม่ เห็นด้ วย
(เสียง)
7,544,583

1.

นายปลิว มังกรกนก

2.

947,384,391

9,329,548

3.

นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ

476,590,287

12,207

4.

รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์

476,198,869

341,105

5.

ศ. ดร. ปราณี ทินกร

476,563,869

11,105

6.

นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

475,778,855

1,002,010

7.

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

476,311,414

82,605

8.

ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

440,420,892

35,896,187

9.

นายสถิตย์ อ๋องมณี

468,847,436

7,544,583

10. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ

458,131,559

18,210,460

11. นายชือ-เหา ซุน

949,196,048

7,567,891

12. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

476,074,114

341,105

6,591,061,294

87,883,389

งดออกเสียง

3,831,761

บัตรเสีย

120,000

รวม

วาระที่ 6

เห็นด้ วย
(เสียง)
469,543,560

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ และรั บทราบค่ าตอบแทนกรรมการในปั จจุบัน

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 ของบริ ษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในรู ปของ
เงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี ้ยประชุม และโบนัส ให้ แก่ประธานคณะกรรมการบริ ษัทไม่เกิน 2,400,000
บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่ เกิ นท่ านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่
จะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงสิทธิ ที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ อื่นเพิ่มเติมกรณี
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เพิ่มเติม
ข้ อบังคับของบริ ษัท กาหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคน
ปฏิ บัติ การอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ สาหรั บค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้ รับมอบหมายนัน้ ให้
คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนดขอบเขตหน้ าที่ของกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานในคณะกรรมการชุดอื่น
ปรากฏตามรายละเอีย ดในส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 8 การจัดการ และหัวข้ อที่ 9 การกากับดูแ ลกิ จการ ของรายงาน
ประจาปี
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ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
เป็ น ผู้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยอัตราและองค์ประกอบของ
ค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องสามารถจูงใจกรรมการที่มีความสามารถและมีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินความจาเป็ น ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการที่มิได้ เป็ น
ผู้บริ หารควรพิจารณาตามหลัก ปฏิบ ัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ ซึ่งพิ จ ารณาจากประสบการณ์ ทางาน
ความตังใจและความทุ
้
่มเท รวมทังคุ
้ ณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการแต่ละคนสามารถทาให้ กบั บริ ษัทได้ ในกรณีที่
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ กรรมการรายใดทาหน้ าที่เพิ่มเติม (เช่น การเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ
เป็ นต้ น) กรรมการรายนัน้ จะได้ รับ ค่าตอบแทนเพิ่ มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ รับมอบหมายหน้ าที่เพิ่มเติมดังกล่าว
อนึ่ง สาหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทในกลุ่ มทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทน
ให้ แก่กรรมการของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ ว ในปี 2556 มี
การจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการที่มิได้ ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
และ/หรื อ ดารงตาแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรู ปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม
และโบนัส ในรู ปแบบและอัตราเดียวกับที่จ่ายให้ กบั กรรมการบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) โดย
ให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริ ษัทตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะ
กาหนดจานวนเงิ นที่ แน่นอน และจานวนเงิ นที่ จ่ายจริ งในแต่ละคราว ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงสิทธิ ที่กรรมการจะได้ รับ
ค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เพิ่มเติม
ในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี เพื่อให้ มนั่ ใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการจากการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนในปั จจุบนั พบว่าอัตราดังกล่าวสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิ
ทัว่ ไปในอุตสาหกรรมเดียวกัน
คณะกรรมการโดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควร
เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนให้ แก่กรรมการในรู ปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี ้ยประชุม
และโบนัส ให้ แ ก่ ป ระธานคณะกรรมการไม่เกิ น 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่ านอื่ น ไม่เกิ น ท่ านละ
500,000 บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีก ารเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริ ษัท ตามที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่จ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงสิทธิ
ที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณี ได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้
ปฏิบตั ิหน้ าที่เพิ่มเติม
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นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั ดังนี ้
ค่าตอบแทน
ค่ าตอบแทนรายเดือน
เบีย้ ประชุม
(บาท/เดือน)
(บาท/การประชุม)

คณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการกากับดูแลกิจการ

200,000
40,000
40,000

-

-

40,000
35,000

-

50,000
40,000

-

50,000
40,000

-

50,000
40,000

ทังนี
้ ้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ทังนี
้ ้ กรรมการที่เป็ นผู้ถือหุ้นเข้ า
ข่ายเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นายพฤทธานันต์ ศรี วงศ์ เลียง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ได้ ชีแ้ จงใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ถาม สาเหตุที่คา่ ตอบแทนประธานคณะกรรมการและกรรมการต่างกันมาก
ตอบ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ชี ้แจงว่าเหตุที่คา่ ตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริ ษัทสูงกว่ากรรมการ
เนื่ องด้ วยภาระหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบของประธานคณะกรรมการที่ มีมากกว่ากรรมการ เช่น ดาเนิ นการ
ประชุม ให้ คาแนะนาและหารื อร่ วมกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และเลขานุการบริ ษัทเกี่ยวกับวาระที่ควรบรรจุเข้ า
การประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้ น
ถาม มีกรรมการท่านใดบ้ างที่ เป็ นพนักงานประจาของบริ ษัท และได้ รับค่าตอบแทน เงินเดือนประจา
รวมทังสวั
้ สดิการต่างๆ ของบริ ษัทในฐานะที่ดารงตาแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัท
ตอบ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ชีแ้ จงว่ากรรมการที่เป็ นผู้เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทและได้ รับเงินเดือนประจา
และสวัสดิการของบริ ษัท มีสองท่านคือ นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ และนายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล
นางวารุ ณี ทิ พน์ พญาชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามและ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ได้ ชีแ้ จงในประเด็นต่างๆ
ดังนี ้
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ถาม สาหรับกรรมการบางท่านที่ดารงตาแหน่งหลายตาแหน่งหรื อหลายบริ ษัท ค่าตอบแทนที่ได้ รับนันเป็
้ น
การจ่ายซ ้าซ้ อนหรื อไม่ และขอให้ เปิ ดเผยข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่านโดยละเอียดในหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น
ตอบ นายไพรัช ศรี วิไลฤทธิ์ ชีแ้ จงว่า หากว่ากรรมการท่านดังกล่าวได้ รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะ
กรรมการของบริ ษัท ทิ ส โก้ ไฟแนนเชี ย ลกรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน) แล้ ว จะไม่ได้ รั บ ค่าตอบแทนส าหรั บการดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทย่อยอีก กล่าวคือไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการซ ้าซ้ อน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน
3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าข่ายเป็ นผู้มีส่วนได้ เสีย ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน)
มติ : อนุ มัติค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการในรู ปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม และโบนัส
ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ไ ม่ เ กิ น 2 ,4 0 0 ,0 0 0 บ า ท ต่ อ ปี แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ท่ า น อื่ น
ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่
ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงิ นที่ แน่ นอน และจานวนเงิ นที่ จะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทัง้ นี ้
ไม่ ร วมถึ ง สิ ท ธิ ที่ ก รรมการจะได้ รั บ ค่ า ตอบแทนหรื อ ผลประโยชน์ อื่ น เพิ่ ม เติ ม กรณี ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เพิ่มเติมตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
คะแนนเสียง
ร้ อยละ
(เสียง)
 เห็นด้ วย
553,280,881
99.35
 ไม่เห็นด้ วย
83,811
0.02
 งดออกเสียง
210,012
0.04
 บัตรเสีย
0
0.00
และรั บทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั ตามที่เสนอ
ภายหลังจากที่ประชุมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการเสร็ จสิ ้นแล้ ว บุคคลที่ได้ รับการแต่งตัง้
ให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการทุกท่านของบริ ษัทจึงกลับเข้ าร่ วมประชุมต่อไป
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนสาหรั บปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาอนุมัติการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทน
สาหรับปี 2557 และขอให้ รศ.ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงรายละเอียด
ในวาระนี ้
รศ.ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดให้ ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คณะกรรมการ
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ตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริ ษัทสาหรับปี 2557 ตามแนวปฏิบตั ิเรื่ องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
คณะกรรมการโดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิ จ ารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด (เดิมชื่อ บริ ษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด) เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท สาหรับปี 2557 โดยมีคา่ ตอบแทนจานวนไม่เกิน 540,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้
- นางสาวรัตนา จาละ
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
- นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึง่ สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีดงั กล่าว
ได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ ว
นอกจากนี ้ เพื่อให้ งบการเงินของกลุ่มมีมาตรฐานที่สอดคล้ องกัน ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สานักงาน อี
วาย จากัด ยังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ ทงั ้ 10 แห่ง โดยมีค่าตอบแทนจานวน
รวมไม่เกิน 7,080,000 บาท
สาหรับค่าตอบแทนผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท และบริ ษัท ย่อยสาหรั บ ปี 2557 จานวน 7,620,000
บาท เพิ่ มขึน้ จากปี ก่อนร้ อยละ 3.0 หรื อ 220,000 บาท การปรับเพิ่มของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นการเพิ่มขึ ้น
ตามอัตราปกติ เป็ นไปตามปริ มาณธุรกรรมและปริ มาณงานที่เ พิ่มขึ ้น ตามการขยายตัวของธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
การบังคับใช้ มาตรฐานบัญชีใหม่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และสอดคล้ องกับขอบเขตงานที่เพิ่มขึ ้นของบริ ษัทย่อย
นายธนประเสริ ฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายบริ หารได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ถาม เสนอให้ ปรั บรู ปแบบการเสนอข้ อมูลในวาระที่ 4 และวาระที่ 6 โดยจัดทาในรู ปแบบของตาราง
เปรี ยบเทียบข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี แทนการนาเสนอข้ อมูลในรู ปแบบเดิม
ตอบ ฝ่ ายบริ หารรับข้ อเสนอแนะไปพิจารณา
นายพฤทธานันต์ ศรี วงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและกรรมการได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ถาม สาเหตุที่คา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะในบางบริ ษัท เช่น บริ ษัท ออล-เวย์ส จากัด หรื อ
บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด ซึง่ เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 10 และร้ อยละ 9.1 ตามลาดับ
ตอบ รศ. ดร. อังครั ตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ ชี แ้ จงว่าอัต ราการเพิ่มขึน้ ของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในบาง
บริ ษัทที่เพิ่มขึ ้นในอัตราที่สงู นัน้ ส่วนหนึง่ เป็ นเพราะฐานการคานวณเปรี ยบเทียบที่ต่า ซึง่ หากพิจารณาจานวนเงิน
ที่เพิ่มขึ ้นนัน้ จะเห็นว่าเป็ นจานวนที่ไม่สงู นัก นอกจากนี ้ การเพิ่มขึ ้นของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นการเพิ่มขึ น้
ตาม อัตราเงินเฟ้อ ปริ มาณธุรกรรมและปริ มาณงานที่เพิ่มขึ ้นตามการขยายตัวของธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ การบังคับ
ใช้ มาตรฐานบัญชีใหม่และกฎเกณฑ์ จากหน่วยงานกากับที่เกี่ยวข้ อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ พิจารณาในหลายด้ านรวมถึงความ
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ถูกต้ องครบถ้ วน และคุณภาพของงานที่ได้ รับแล้ ว เห็นว่าการเพิ่มขึ ้นของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวมีความ
เหมาะสม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนีต้ ้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน )
มติ :

อนุ มัติแ ต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษัท ส านักงาน อีวาย จากัด (เดิมชื่ อ บริ ษัท สานักงาน เอินส์ ท
แอนด์ ยัง จากัด) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสาหรั บปี 2557 โดยได้ รับค่าตอบแทนจานวนไม่เกิ น
540,000 บาทตามที่เสนอ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี ้
- นางสาวรัตนา จาละ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734

- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 และ

- นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึง่ สามารถลงนามในรายงานผู้สอบบัญชีได้
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้






วาระที่ 8

คะแนนเสียง
(เสียง)
556,413,561
443,607
50,869
0

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ร้ อยละ
99.91
0.08
0.01
0.00

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 33 อานาจกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 33 อานาจของกรรมการ
และเรี ยนเชิญนางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้ อธิบายในรายละเอียดต่อที่ประชุม
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ กล่าวว่าการแก้ ไขข้ อบังคับดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขเพื่อให้ มีความชัดเจนมาก
ขึ ้น และสะท้ อนถึงแนวทางปฏิบตั ิที่มีอยู่ในปั จจุบนั ร่ างข้ อบังคับที่แก้ ไขตามที่ปรากฏในหน้ า 113 ของหนังสือบอก
กล่าวเชิญประชุม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
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(การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน
4ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
มติ :

อนุ มัติการแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 33 อานาจกรรมการตามที่เสนอ โดยเพิ่มเติมข้ อความดังต่อไปนี ้
“ประธานคณะกรรมการบริ หารคนเดียว หรื อ กรรมการบริ หารอื่นร่ วมกันสองคน มีอานาจลงลายมือ
ชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษัทกระทาการใดๆ แทนบริ ษัทได้ ”
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้






วาระที่ 9

คะแนนเสียง
(เสียง)
552,560,898
4,018,479
328,660
0

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ร้ อยละ
99.22
0.72
0.06
0.00

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 43 ดวงตราของบริษัท

ประธานฯ กล่าวว่าเพื่อให้ สอดคล้ องกับการปรับปรุ งแบรนด์และภาพลักษณ์องค์กรของบริ ษัทในกลุม่
ทิสโก้ สัญลักษณ์ใหม่ภายใต้ แนวความคิด “โอกาสสร้ างได้ ” ได้ ถกู สร้ างขึ ้น เพื่อสื่อสารถึงภาพลักษณ์และวิสยั ทัศน์
ใหม่ขององค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้ างโอกาส โดยสัญลักษณ์ ใหม่จะถูกนามาแทนที่สญ
ั ลักษณ์ เดิมที่มีอยู่
ทังหมด
้
เพื่อแสดงถึงความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันของทุกบริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้
ด้ วยเหตุนี ้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ
43 ดวงตราของบริ ษัท ตัวอย่างดวงตราของบริ ษัทตามที่ปรากฏในหน้ า 115 ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
นายพฤทธานันต์ ศรี วงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและฝ่ ายบริ หารได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ถาม กระบวนการออกแบบหรื อที่มาของสัญลักษณ์ ใหม่ที่จะถูกนามาใช้ ดงั กล่าว สัญลักษณ์ ใหม่
ดังกล่าวถูกคิดขึ ้นโดยภายในองค์กรเองหรื อจากบุคลภายนอก
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิศ์ ิริกลุ ชี ้แจงว่าการปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็ นการเปลี่ยนแนวทางสื่อสารให้ มี
ความชัดเจนมากขึ ้น เนื่องจากที่ผ่านมา ยังมีความไม่ชดั เจนในการสื่อความหมายวิสยั ทัศน์ของบริ ษัท “Wealth of
Possibilities” อยู่และเพื่อให้ การสื่อสารมีความชัดเจนและเข้ าใจง่ายขึน้ บริ ษัทจึงได้ ว่าจ้ างบุคคลภายนอกเพื่อ
ออกแบบสัญลักษณ์ใหม่เพื่อสะท้ อนถึงวิสยั ทัศน์ขององค์กร “การสร้ างโอกาส” โดยวงกลมที่ปรากฏในสัญลักษณ์
แสดงถึงความมัง่ คัง่ สีน ้าเงิน หมายถึงน ้า ความรื่ นไหล ราบรื่ นทาสิ่งใดก็ประสบความสาเร็ จ สีแดงหมายความถึง
พลังงานเพื่อกระตุ้นให้ เกิดความก้ าวหน้ า สัญลักษณ์ ใหม่ดงั กล่าวเป็ นรู ปวงแหวน 3 มิติ สะท้ อนถึง วงแหวนแห่ง
โอกาส ที่บริ ษัทมอบให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ของบริ ษัท
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ผู้เข้ าร่ วมประชุมไม่ประสงค์จะออกชื่อ สอบถามและฝ่ ายบริ หารได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ถาม ค่าใช้ จ่ายในการออกแบบสัญลักษณ์ใหม่
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกุล กล่าวว่าค่าใช้ จ่ายในการออกแบบตราสัญลักษณ์ ดงั กล่าวเพียงไม่กี่
หมื่นบาทเท่านัน้ ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าค่าออกแบบตราสัญลักษณ์นนไม่
ั ้ สงู แต่ทงนี
ั ้ ้ จะมีค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
เพิ่มเติมในการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ตามสาขาต่างๆ ที่มีอยู่อีกกว่า 100 แห่ง
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน
4ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
มติ :

อนุ มัติการแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 43 ดวงตราของบริ ษัท โดยตราของบริ ษัทจะเป็ นไปตามรู ป
ดังต่อไปนี ้

ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้






คะแนนเสียง
(เสียง)
556,749,643
49,509
108,885
0

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ร้ อยละ
99.97
0.00
0.02
0.00

วาระที่ 10 เรื่ องอื่นๆ ถ้ ามี
ประธานฯ แจ้ งว่าที่ประชุมได้ พิจารณาวาระการประชุมตามที่กาหนดครบถ้ วนแล้ ว และขอให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมและแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามข้ อสงสัยต่างๆ
นายธนประเสริ ฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายบริ หารได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ถาม ขอให้ คณะกรรมการพิ จารณาแก้ ไขวิ ธีการเลือกตัง้ กรรมการให้ เหมือนกับบริ ษัทอื่น ๆ ที่ เป็ นการ
เลือกตังกรรมการเพี
้
ยงจานวน 1 ใน 3 หรื อกึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
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ตอบ ประธานฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้นสาหรั บข้ อเสนอแนะและรั บเรื่ องดังกล่าวเพื่ อไปพิจารณา ประธานฯ
กล่าวเพิ่มเติมว่าเนื่องจากกรรมการถือเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ ให้ สิทธิกบั ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาความ
เหมาะสมในการกลับเข้ าดารงตาแหน่งของกรรมการ นอกจากนี ้การเลือกตังดั
้ งกล่าวเป็ นการส่งเสริ มสิทธิของผุ้ถือ
หุ้นรายย่อยในการเลือกตังกรรมการที
้
่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยและป้องกันการครอบงาโดยผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่
ถาม หากว่ากรรมการท่านใดท่านหนึง่ ลาออกหรื อเสียชีวิต จะถือว่ากรรมการทังชุ
้ ดจะหมดวาระและต้ อง
ทาการเลือกตังใหม่
้ หรื อไม่
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ กล่าวว่า เนื่องจากบริ ษัทเห็นความสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังที่
เห็นได้ จากรางวัลด้ านการกากับดูแลกิจการต่างๆ ที่บริ ษัทได้ รับ และเพื่อความโปร่ งใสและเพิ่มสิท ธิให้ กบั ผู้ถือหุ้น
รายย่อยในการเลือกตังกรรมการ
้
กล่าวคือจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นในวาระกรรมการจะเท่ากับจานวนหุ้นคูณกับ
จานวนกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทังหมดหรื
้
อแบ่งคะแนนเสียงที่มีลงคะแนน “เห็นด้ วย” หรื อ “ไม่
เห็นด้ วย” กับกรรมการท่านหนึง่ ท่านใดหรื อหลายท่านก็ได้ ซึง่ วิธีการนี ้จะเป็ นการเพิ่มโอกาสให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ในการเลือกตังกรรมการที
้
่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ และช่วยลดการครอบงาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ด้ วย
เหตุนี ้ บริ ษัทจึงนาหลักการ Cumulative Voting มาใช้ แทนการเลือกตังกรรมการแบบเดิ
้
มที่ เป็ นการเลือกตัง้
กรรมการเพียง 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
โดยการเลือกตังแบบ
้
Cumulative Voting นันก
้ าหนดให้ เลือกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดพร้ อมกันในคราว
เดียว สาหรับในกรณีที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งลาออกหรื อเสียชีวิต คณะกรรมการสามารถแต่งตังกรรมการเข้
้
า
มาดารงหน้ าที่แทนกรรมการท่านที่ลาออกจากตาแหน่งไปได้ โดยไม่ต้องทาการเลือกตังใหม่
้ ทงคณะ
ั้
นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าเนื่องจากในปี นีม้ ีผ้ ถู ือหุ้นรายใหม่เป็ นจานวนมากซึง่ อาจจะไม่เข้ าใจ
วัฒนธรรมองค์ กรของบริ ษัท และเสนอให้ ผ้ ูบริ หารแนะนาความเป็ นมาของบริ ษัทให้ กับผู้ถือหุ้ นเพื่อเพิ่ มความ
เข้ าใจวัฒนธรรมองค์กรให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายใหม่ๆ รวมทังเสนอให้
้
บริ ษัทเพิ่มการประชาสัมพันธ์ องค์กรให้ มากขึ ้น ทัง้
โดยผ่านการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและการประชุมนักวิเคราะห์ เป็ นต้ น
ประธานฯ แสดงความขอบคุณต่อคาแนะนาของผู้ถือหุ้น
ผู้เข้ าร่ วมประชุมไม่ประสงค์จะออกชื่อ สอบถามและฝ่ ายบริ หารได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ถาม ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริ ษัท ในกรณี ที่โครงการเขื่อนไซยะบุรีไม่สามารถดาเนินการได้ และเงิน
กู้ยืมดังกล่าวต้ องกลายเป็ นหนี ้เสีย
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกุล ชึ ้แจงว่าวงเงินกู้ที่บริ ษัทอนุมตั ิให้ กบั โครงการดังกล่าวมิได้ เป็ นวงเงินที่สูง
นอกจากนี ้กว่าครึ่งหนึง่ ของวงเงินกู้ทงหมดของโครงการเป็
ั้
นเงินกู้ยืมจากรัฐบาลลาว โอกาสที่เงินกู้ยืมดังกล่าวจะ
กลายเป็ นหนี เ้ สียจึงค่อนข้ างน้ อย ผลกระทบที่ มีต่อบริ ษัทจึงน้ อยมาก และขอให้ นายสุทัศน์ เรื องมานะมงคล
กรรมการผู้จดั การใหญ่ธนาคารทิสโก้ ชี ้แจงเพิ่มเติม
นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล ชีแ้ จงว่าธนาคารร่ วมกับสถาบันการเงินหลายแห่งร่ วมให้ สินเชื่อ โดย
วงเงิ นกู้ยืมทัง้ โครงการโดยประมาณอยู่ที่ 90,000 ล้ านบาท เป็ นสัดส่วนของธนาคารประมาณ 4 พันล้ านบาท
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ระยะเวลาก่อสร้ างโครงการ 8 ปี มีหลักประกันที่ชดั เจน จนถึงปั จจุบนั มีการเบิกเงินกู้ (drawdown) ไปประมาณ
ร้ อยละ 22.4 ของวงเงินกู้ทงหมด
ั้
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ ชึ ้แจงเพิ่มเติมว่าบริ ษัทติดตามความคืบหน้ าโครงการอยู่ตลอด การปล่อยกู้
เป็ นการเบิกใช้ เงินตามความคืบหน้ าโครงการ ซึง่ หากโครงการถูกคัดค้ านและไม่สามารถดาเนินการต่อได้ ผู้ก้ กู ็ไม่
สามารถเบิกเงินกู้ยืมไปใช้ ได้ เช่นกัน ดังนัน้ ความเสี่ยงที่เงินกู้ทงก้
ั ้ อนจะกลายเป็ นหนี ้เสียจึงค่อนข้ างต่า
ถาม ขอให้ ชีแ้ จงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อที่บริ ษัทอนุมตั ิให้ กับบริ ษัทเหล็กแห่งหนึ่งและผลกระทบที่มีต่อ
บริ ษัท
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกุล ชีแ้ จงว่า จนถึงปั จจุบันผู้ก้ ูยังคงชาระหนีด้ ้ วยดีมาโดยตลอด สาหรั บการ
คาดการณ์ ที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ นัน้ นักวิเคราะห์ อาจคาดการณ์ จากสภาวะตลาดเหล็กที่ผันแปรไปตามวงจร
ธุรกิจซึง่ มีทงขึ
ั ้ ้นและลง และปั จจุบนั สถานการณ์ ก็เริ่ มพัฒนาในทางที่ ดีขึ ้น สาหรับบริ ษัทผู้ก้ ใู นประเทศไทยนันผล
้
ประกอบการยังคงเป็ นกาไรอยู่และเมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสดของบริ ษัท (cash flow) ความสามารถในการ
ชาระหนี ้ของบริ ษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้
นายศุภศักดิ์ จุลศร ผู้ถือหุ้น ได้ ให้ ข้อเสนอแนะสาหรับข้ อบังคับบริ ษัทข้ อที่ 23 การเลือกตังกรรมการ
้
เพื่อให้ มีความชัดเจนมากขึ ้นในกรณีที่กรรมการบางท่านไม่ได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นเลย
ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ ชึ ้แจงว่าข้ อความตามที่ระบุในข้ อบังคับนันเป็
้ นการเขียนตามกฏหมายเปิ ด
กว้ างไว้ ในกรณีที่มีบุคคลได้ รับการเสนอชื่อเพื่อรั บการเลือกตังกรรมการเพื
้
่อดารงตาแหน่งกรรมการเป็ นจานวน
มาก ซึง่ ในกรณีดงั กล่าวผู้ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาจนครบตามจานวนกรรมการบริ ษัทเท่านันที
้ ่ จะ
ได้ รับเลือกเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
ศ.ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวเพิ่มเติมว่าทางบริ ษัท
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
เป็ นการล่วงหน้ าตัง้ แต่เดือนสิงหาคมถึงธัน วาคม เพื่ อให้ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณาเพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณา เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยในครัง้
นี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใด สาหรับการประชุมในปี หน้ า จึงขอความร่ วมมือจากผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีความ
เหมาะสมเพื่อให้ บริ ษัทพิจารณาภายในระยะเวลาที่กาหนด
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าการที่บริ ษัทประกาศแจ้ งผู้ถือหุ้นเรื่ องการเสนอชื่อบุคคลที่
มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าบน Website บริ ษัทนันเป็
้ น
เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวบริ ษัทไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นรายใดเป็ นผู้ถือหุ้นบริ ษัทบ้ างจึงไม่สามารถส่ งเป็ นเอกสารไป
ยังผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้
นายพฤทธานันต์ ศรี วงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะ ให้ ข้อสังเกตว่าคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการได้ ตามที่ระบุในเกณฑ์ การเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการนันเป็
้ นไปได้ ยากสาหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยซึง่ ถือหุ้นจานวน
ไม่มาก
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามและกรรมการได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
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ถาม ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นต่อการเลือกตังกรรมการว่
้
า เนื่องด้ วยวิธีการเลือกตังแบบ
้
Cumulative
Voting นัน้ จัดว่ าเป็ นวิ ธี ก ารเลื อกตัง้ ที่ ค่ อนข้ า งใหม่ใ นประเทศไทย ผู้ ถื อหุ้น ทั่วไปยังไม่เข้ าใจในหลัก การ
วัตถุประสงค์และวิธีการเลือกตังในลั
้ กษณะนี ้ ทังนี
้ ้ การเลือกตังไม่
้ ว่าจะดาเนินไปด้ วยวิธีการใดต่างก็มีข้อดีข้อเสีย
ที่ตา่ งกันไม่มากก็น้อย การตัดสินใจว่าจะใช้ วิธีการเลือกตังแบบใดนั
้
นขึ
้ ้นอยู่กบั ดุลพินิจของบริ ษัท หากบริ ษัทจะใช้
วิธีการเลือกตังแบบ
้
Cumulative Voting บริ ษัทอาจจะต้ องหาวิธีในการสื่อสารกระบวนการและข้ อดีของการ
เลือกตังนี
้ ้ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปทราบ
ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการให้ กรรมการทังคณะออกจากห้
้
องประชุมและที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นใน
ที่ประชุมเพื่อดาเนินการประชุมในวาระที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการ เนื่องจากบุคคลที่ดาเนินการประชุมแทนประธานฯ
นันอาจไม่
้
ทราบในข้ อเท็จจริ งทุกอย่าง และไม่สามารถตอบคาถามของผู้ถือหุ้นได้ อย่างถูกต้ อง
ตอบ ประธานฯ แสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นสาหรับคาแนะนา และชี ้แจงว่า การที่กรรมการทังคณะออก
้
จากที่ ป ระชุ ม นัน้ เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น สามารถแสดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ส าหรั บ ที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ให้
ข้ อเสนอแนะว่าผู้ถือหุ้นที่ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุมแทนอาจไม่ทราบข้ อเท็จจริ งครบถ้ วนนั น้ ประธานฯ ขอรับ
ข้ อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา
ทังนี
้ ้ ศ.ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวเพิ่มเติมว่า
ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่าสาหรั บในวาระการเลือกตังกรรมการ
้
กรรมการทุกท่านควรที่จะออกจากที่ประชุม แต่สาหรับวาระเรื่ องค่าตอบแทนกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน ยินดีที่จะอยู่ในที่ประชุมเพื่อให้ ข้อมูลและตอบคาถามต่อผู้ถือหุ้น และกล่าวเพิ่มเติม
ว่าสาหรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณานัน้ เป็ นอัตราค่าตอบแทนที่คงเดิมมาเป็ น
เวลา 3 ปี แล้ ว ซึง่ อัตราดังกล่าวมีการพิจารณาเปรี ยบเทียบอย่างถี่ถ้วนแล้ ว
นายพฤทธานันต์ ศรี วงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชีแ้ จงในประเด็นต่างๆ
ดังนี ้
ถาม บัตรเสียที่เกิดขึ ้นในวาระ 5.1 เกิดขึ ้นจากสาเหตุใด
ตอบ นายไพรัช ศรี วิไลฤทธิ์ ชี ้แจงว่าบัตรเสียดังกล่าวเกิดขึ ้นจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนทังเห็
้ นด้ วยและไม่เห็น
ด้ วย รวมทังออกเสี
้
ยงเกินจานวนหุ้นที่มีอยู่
ถาม เสนอให้ บริ ษัทระบุลกั ษณะของบัตรลงคะแนนที่จดั ว่าเป็ น “บัตรเสีย” ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
หรื อชีแ้ จงให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน และเสนอให้ ชี แ้ จงข้ อดี ข้ อเสียของการเลือกตังแบบ
้
Cumulative
Voting เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าใจก่อนการลงคะแนน
ตอบ ประธานฯ รับข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพื่อไปพิจารณา
นางวารุ ณี ทิพน์พญาชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามและผู้บริ หารได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ถาม ขอให้ เปลี่ยนวิธีการเลือกตังกรรมการเป็
้
นแบบผสม โดยรวมทังการเลื
้
อกตังแบบเป็
้
นสัดส่วนและแบบ
cumulative voting และขอให้ มีตวั เลือกสาหรับวาระการพิจารณาจานวนกรรมการของบริ ษัท
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ตอบ นางอรนุช อภิ ศักดิ์ศิ ริ กุล ชี แ้ จงว่า การเลื อกตัง้ กรรมการแบบผสมตามที่ ผ้ ูถื อหุ้นเสนอมานัน้ ไม่
สามารถทาได้ เนื่องจากขัดด้ วยข้ อกฏหมาย สาหรั บวาระการพิ จารณาจานวนกรรมการของบริ ษัทนัน้ ผู้ถือหุ้น
สามารถเลือกได้ วา่ เห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วยกับจานวนที่เสนอมา
นายธนประเสริ ฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายบริ หารได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ถาม ความคิดเห็นของคุณภัทรี ยา เบญจพลชัย ถึงมุมมองของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อ
การเลือกตังแบบ
้
Cumulative Voting และหากว่าสนับสนุนวิธีการเลือกตังดั
้ งกล่าว เหตุใดจึงไม่ออกเป็ นกฏ
ระเบียบบังคับให้ ทกุ บริ ษัทปฏิบตั ิตาม
ตอบ นางภัทรี ยา เบญจพลชัย ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ชี ้แจงว่าบริ ษัทสามารถเลือกได้
ว่าจะนาวิธีการเลือกตังกรรมการแบบใดมาใช้
้
ไม่วา่ จะเป็ นแบบ 1 คนมี 1 เสียงหรื อแบบ Cumulative Voting ทังนี
้ ้
ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยพยายามส่งเสริ มให้ บริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นาวิธีการเลือกตัง้
แบบ Cumulative Voting มาใช้ โดยเล็งเห็นว่าเป็ นวิธีการเลือกตังที
้ ่โปร่ งใสและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น โดยเฉพาะผู้
ถือหุ้นรายย่อย สามารถเลือกตังกรรมการตามที
้
่ต้องการได้
การที่จะระบุเป็ นกฏระเบียบบังคับใช้ กบั ทุกบริ ษัทนัน้ อาจเป็ นการสร้ างภาระหรื อก่อให้ เกิดปั ญหา
ในทางปฏิบตั ิให้ กบั บริ ษัทที่ยงั ไม่พร้ อมที่จะปฏิบตั ิตามได้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าควรที่จะเริ่ มจาก
การส่งเสริ มก่อน และเมื่อตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยเห็นว่าบริ ษัทโดยส่วนใหญ่มีความพร้ อมที่จะรั บไป
ปฏิบตั ิตามแล้ วจึงจะกาหนดเป็ นกฏระเบียบให้ ทกุ บริ ษัทปฏิบตั ิตาม โดยประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิ จารณา
โดยคณะกรรมการชุดย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาอีก
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิ ดประชุมเวลา 18.00 น.

(นายปลิว มังกรกนก)
ประธานที่ประชุมและประธานคณะกรรมการบริ ษัท
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วาระที่ 2

พิจารณาให้ สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้ กระทาในปี 2557 ดังปรากฏใน
รายงานประจาปี

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
คณะกรรมการได้ ส รุ ป รายละเอีย ดการดาเนิ น ธุ ร กิ จ พร้ อมคาอธิ บ ายประกอบผลการดาเนิ น งานประจาปี
2557 ไว้ อย่างชัดเจนในรายงานคณะกรรมการดังปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้ า A1-A2 ของรายงาน
ประจาปี
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 ที่ เศรษฐกิจไทยต้ องเผชิญกับ ความท้ าทาย ทัง้ จากสถานการณ์ ความไม่สงบทาง
การเมือง ซึง่ ตามด้ วยการทารัฐประหารและความไม่แน่นอนที่ยืดเยื ้อ ส่งผลให้ เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัว
ลง และมีอตั ราการเติบโตเหลือเพียงร้ อยละ 0.7 โดยปราศจากสัญญาณการฟื น้ ตัวในระยะยาว ขณะที่ความหวัง
จากการฟื ้นตัวด้ านการลงทุนจากการใช้ จ่ ายด้ านโครงสร้ างพื น้ ฐานของภาครั ฐ ลดน้ อยลง เนื่ องจากใช้ ร ะยะ
เวลานานกว่าที่คาดไว้ ส่วนปั จจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้ านอื่นๆ ยังคงอ่อนตัว และยังสร้ างแรงกดดันต่อการฟื น้
ตัว อาทิ ภาคการส่งออก รายได้ ภาคการเกษตร การบริ โภคภาคครัวเรื อน ฯลฯ นอกจากนี ้ หนี ้ภาคครั วเรื อนที่อยู่
ในระดับสูงยังคงเป็ นตัวฉุดรัง้ เศรษฐกิจในประเทศ ในขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจโลก ยกเว้ นสหรัฐอเมริ กา ก็ประสบ
ปั ญหาการชะลอตัวเช่นเดียวกัน แม้ ธนาคารกลางสหรัฐจะยุติมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ (QE) ในเร็ ววันนี ้
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจสหรั ฐสามารถฟื น้ ตัวอย่างต่อเนื่อง แต่การอัดฉีดสภาพคล่องเข้ าสู่ระบบเศรษฐกิจยังคง
เกิดขึ ้นในเศรษฐกิจหลักอื่นๆ เช่น ญี่ ปนุ่ และสหภาพยุโรป เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและรั บมือกับภาวะเงินฝื ด ส่วน
ราคาน ้ามันที่ลดลงอย่างรุ นแรงในช่วงปลายปี ถือเป็ นปั จจัยบวกสาหรั บเศรษฐกิจในวงกว้ าง อย่างไรก็ตาม ภาค
ธุรกิจบางส่วน โดยเฉพาะด้ านที่เกี่ยวข้ องกับราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ ยังคงได้ รับผลกระทบในทางลบอยู่
ธุ ร กิ จ ของกลุ่มทิ ส โก้ ใ นปี 2557 อยู่ใ นช่ วงเวลาการเติบ โตที่ แ ผ่ ว ลงตามสภาวะเศรษฐกิ จ ที่ อ่อ นแอ
โดยเฉพาะธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ซงึ่ เป็ นธุรกิจหลักของกลุ่มทิสโก้ ต้องเผชิญกับการอ่อนตั วลงอย่างรุ นแรงโดยได้ รับ
ผลกระทบจากการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้ นโยบายคืนภาษี สาหรับผู้ซื ้อรถคันแรก ซึง่ สิ ้นสุดลง
ช่วงต้ นปี 2556 ทังนี
้ ้ ยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลงอย่างมากจากปี ก่อนหน้ าถึงร้ อยละ 34 เนื่องจากอุปสงค์
ของรถยนต์ ถูกดึงไปใช้ ล่วงหน้ า ตัง้ แต่ช่ว งที่ มีการใช้ นโยบายการคืนภาษี สาหรั บผู้ซือ้ รถยนต์ คันแรก ส่งผลให้
สินเชื่อรวมของกลุ่มทิสโก้ หดตัวลงกว่าร้ อยละ 8 ในปี นี ้ แม้ ว่าธุรกิจสินเชื่อจะเติบโตในระดับต่า กลุ่มทิสโก้ ยงั คง
สามารถรั ก ษาผลประกอบการที่ แ ข็ ง แกร่ ง ด้ ว ยก าไรสุ ท ธิ ที่ ค งที่ จ ากปี ก่ อ นหน้ า ที่ 4,250 ล้ า นบา ท จาก
ความสามารถในการสร้ างรายได้ ผ่านการลดต้ นทุนเงินฝาก และการขยายแหล่งที่มาของรายได้ ค่าธรรมเนียม เพื่อ
ชดเชยการอ่อนตัวลงของธุรกิจสินเชื่อ ส่งผลให้ รายได้ รวมของกลุม่ ทิสโก้ สามารถรักษาระดับการเติบโตที่ร้อยละ 4
ในปี 2557 แรงกดดันจากคุณภาพสินทรั พย์ ที่เกิ ดจากสถานการณ์ ราคารถมือสองที่ลดลงได้ เริ่ มอ่อนตัวลง แต่
ยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ค่าใช้ จ่ายสารองหนี ้สูญอยู่ในระดับสูงกว่าปี ก่อนหน้ าเล็กน้ อยเป็ นผลจากการขาดทุน
จากการขายรถยึ ด ที่ ยัง คงมี อ ย่ า งต่อ เนื่ อ ง แม้ ว่ า จะมี สัญ ญาณการปรั บ ตัว ดี ขึ น้ ในช่ ว งปลายปี ทัง้ นี ้ อัต รา
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ยยังคงแข็งแกร่ งที่ร้อยละ 17.4 ขณะที่ระดับเงินกองทุนของทิสโก้ แข็งแกร่ งยิ่งขึ ้น ด้ วย
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) สูงถึงร้ อยละ 16
ธุรกิจภายในกลุ่มทิสโก้ ยงั คงมุ่งเน้ นการให้ บริ การทางการเงินครอบคลุมใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้ แก่ สายงาน
กลุม่ ลูกค้ ารายย่อย (Retail Banking) สายงานกลุ่มลูกค้ าบรรษัท (Corporate Banking) และสายงานกลุ่มลูกค้ า
ธนบดีและจัดการกองทุน (Wealth & Asset Management) สายงานกลุ่มลูกค้ ารายย่ อยชะลอตัวอย่างเห็นได้
ชัดจากธุรกิจการให้ สินเชื่อ ซึง่ เป็ นผลจากยอดขายรถยนต์ที่ตกลงอย่างมาก และการขยายสินเชื่อที่เป็ นไปได้ ล่าช้ า
ท่ามกลางภาวะหนีส้ ินภาคครั วเรื อนที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดี ธุรกิจที่ เกี่ยวข้ องกับค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ
ธุรกิจนายหน้ าประกันภัยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทังด้
้ านการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ การเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ า
และการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย ในขณะเดียวกัน ธุรกิจสินเชื่ออุปโภคบริ โภค ภายใต้ แบรนด์ “สมหวัง” ได้
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ขยายเครื อข่ายสาขาการให้ บริ การเกือบ 100 สาขาทัว่ ประเทศ ส่วนสายงานกลุ่มลูกค้ าบรรษัท การเติบโตของ
สินเชื่อในภาพรวมค่อนข้ างชะลอตัว แม้ วา่ ธุรกิจกับลูกค้ าบรรษัทขนาดใหญ่ยงั คงเห็นการเติบโต จากโครงการด้ าน
การลงทุนและการให้ บริ การด้ านตลาดทุนที่เข้ ามาอย่างต่อเนื่อง แม้ ว่าหลายโครงการและงานด้ านตลาดทุนได้
ล่าช้ าออกไปเพื่อรอให้ อปุ สงค์ในตลาดและความเชื่อมัน่ ของตลาดหุ้นปรับตัวดีขึ ้น ขณะที่ลกู ค้ าธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมปรั บตัวลดลงอย่างมากตลอดทั ง้ ปี สาเหตุหลักมาจากการหดตัวอย่างรุ นแรงของสินเชื่ อเพื่ อผู้
จาหน่ายรถยนต์ตามยอดขายของอุตสาหกรรมรถยนต์
สาหรับสายงานกลุ่มลูกค้ าธนบดีและจัดการกองทุนยังคงสร้ างผลงานโดดเด่น ตามเป้าหมายในการ
เป็ นผู้นาด้ านที่ปรึ กษาการลงทุนชันแนวหน้
้
า “Top Advisory House” ทังเรื
้ ่ องผลิตภัณฑ์และบริ การ กลุ่มทิสโก้
สามารถเสนอผลิตภัณฑ์ ด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ เงินฝากที่มากด้ วยคุณภาพแก่ลูกค้ ามาโดยตลอด อีกทัง้
สามารถบริ หารต้ นทุนเงินทุนของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ให้ ลดลงอย่างมีประสิทธิผล พร้ อมกับขยายปริ มาณธุรกิจ
สาหรั บผลิตภัณฑ์ ด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับค่าธรรมเนี ยม สาหรั บธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ ต้ นทุนเงินทุนของ
กลุ่มทิสโก้ ลดลงร้ อยละ 8 ขณะที่ยงั สามารถรักษาสภาพคล่องให้ อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ งมาโดยตลอด ด้ านธุรกิจ
จัดการกองทุน บลจ.ทิสโก้ ประสบความสาเร็ จในการเป็ นที่หนึ่ง ในกลุ่มของกองทุนเปิ ดตราสารทุน โดยกองทุน
เปิ ดทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี ้ ให้ ผลตอบแทนสูงสุดเป็ นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมในปี 2557 นอกจากนี ้ บริ ษัท
ยังคงตอกย ้าความเป็ นผู้นาตลาดด้ านกองทุนรวมที่กาหนดเป้าหมายเลิกโครงการ (Equity Trigger Fund) ด้ วย
การออกกองทุนอย่างต่อเนื่องทังในตลาดไทยและต่
้
างประเทศ ซึง่ ทาให้ ลกู ค้ าของทิสโก้ บรรลุโอกาสด้ านการลงทุน
อย่างสูงสุด ด้ านธุรกิจหลักทรัพย์ บล.ทิสโก้ ได้ นาเสนอแอพพลิเคชัน่ “สต็อก สแกน” ซึง่ ให้ ลกู ค้ าคัดสรรหุ้นเด่นได้
ด้ วยตัวเองตามประเภทการลงทุน และความเสี่ ยงด้ วยตนเอง นอกจากนี ้ ยังได้ ข ยายบริ ก ารการลงทุน ไปยัง
ต่างประเทศ โดยได้ เปิ ดตัว TISCO Global Trade ให้ เป็ นช่องทางสาหรับลูกค้ าที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นหลัก
ทั่วโลก สร้ างทางเลือกในการลงทุนในบริ ษัทชัน้ นาระดับโลก โดยในปี 2557 บล.ทิ สโก้ ได้ รับรางวัล “บริ ษัท
หลักทรัพย์ดีเด่น” ใน 2 ประเภทรางวัล ได้ แก่ ด้ านการให้ บริ การหลักทรัพย์แก่นกั ลงทุน สถาบัน เป็ นปี ที่ 4 และนัก
ลงทุนบุคคล เป็ นปี ที่ 2 จากการประกาศรางวัล SET Award 2014 เป็ นเครื่ องยืนยันความสาเร็ จได้ เป็ นอย่างดี
กลุ่มทิ สโก้ ยังคงดาเนิ น ธุรกิ จภายใต้ มาตรการกากับดูแลกิ จการและการบริ หารความเสี่ย งที่ เข้ มแข็ ง
พร้ อมทั ง้ ได้ ปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ เสริ ม สร้ างการพั ฒ นาองค์ ก รอย่ า งยั่ ง ยื น ในระหว่ า งปี ที่ ผ่ า นมา
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ซึง่ จัดตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท ได้ ทาการประเมินและทบทวนนโยบายกากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการกากับ ดูแลกิจการให้ มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับ
สากล ด้ วยหลักการดาเนินงานที่โปร่ งใสและการรักษาธรรมาภิบาลที่ดีมาโดยตลอด ทาให้ กลุ่มทิสโก้ ได้ รับรางวัล
“องค์กรโปร่ งใส” ประจาปี 2557 จากสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อเนื่องเป็ นปี
ที่สอง อีกทัง้ ยังได้ รับรางวัล “บริ ษัทจดทะเบียนด้ านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม” ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 4 จากการ
ประกาศรางวัล SET Award 2014 ตอกย ้าความเป็ นเลิศในด้ านการจัดทารายงานธรรมาภิบาลและระบบบริ หาร
ความเสี่ยงที่ยอดเยี่ยม
เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพขององค์กรให้ ดียิ่งขึน้ ทิสโก้ ริ เริ่ มโครงการ Business Transformation เพื่ อ
ปรั บปรุ งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ เป็ นองค์กรที่มุ่งเน้ นให้ ความสาคัญกับลูกค้ า
อย่างเต็มรู ปแบบด้ วยการเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ วในการดาเนินงานสูงสุด ในระยะ 3 ปี ของโครงการนี ้
ทิสโก้ จะยกระดับระบบการทางานแบบดังเดิ
้ มให้ เป็ นระบบที่มีนวัตกรรมและทันสมั ยในทุกด้ านให้ ธุรกิจมีความ
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ยืดหยุ่น เรี ยบง่าย และคล่องตัวมากขึ ้น เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกค้ าและสถานการณ์ ทาง
เศรษฐกิ จได้ อย่ างทัน ท่วงที และมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในขณะเดีย วกัน ทิ ส โก้ ยังคงให้ ความส าคัญ ด้ านการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยทิสโก้ ลงทุนอย่างมากในบุคลากรเพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งทังด้
้ านค่านิยม
องค์กรและด้ านความเชี่ยวชาญในการทางาน โครงการการสื่อสารค่านิยมองค์กรถูกปลูกฝั งผ่านหลัก “คุณค่าทิส
โก้ 4H” ซึง่ หมายความถึงความคิด จิตใจ และการกระทา แบบคนทิสโก้ (Head-Heart-Hand) เพื่อสร้ างทิสโก้ ให้
เป็ นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) ซึ่งเป็ นจุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรด้ านทรั พยากรบุคคล
สาหรับด้ านความรู้ ความชานาญ ศูนย์การเรี ยนรู้ ทิสโก้ มีการจัดทาการประเมิ นความสามารถ และจัดโปรแกรม
สาหรับการเรี ยนรู้ และการพัฒนาตลอดทังปี
้ เพื่อลดช่องว่างด้ านความสามารถภายในองค์กร
ด้ านการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ทิสโก้ เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ด้ านความรับผิดชอบต่อ
สังคมเข้ าสู่การดาเนิ นธุรกิ จ ตัง้ เป้าเพื่ อสร้ างคุณค่าให้ แก่บริ ษัทและสังคม ในปี ที่ ผ่านมา ทิ สโก้ สนับสนุนการ
พัฒนาด้ านการศึกษา การให้ ความรู้ ทางการเงิน และโครงการพัฒนาที่ยั่งยืน ESG (ด้ านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้ อม) มาโดยตลอด การเรี ยนรู้ ด้ านการเงินดาเนินไปพร้ อมกับการทางาน เช่น การให้ คาแนะนาแก่ผ้ อู อม
เงินและนักลงทุน การให้ ความรู้ ทางการเงินกับลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการให้ คาแนะนาด้ าน
การทาธุรกิจที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังมีโครงการเพื่อสังคม TISCO Youth Financial Camp
ที่จดั ขึ ้นเป็ นประจาเพื่อให้ ความรู้ ด้านการเงินแก่เยาวชนและชุมชน ปี นี ย้ งั เป็ นครัง้ แรกที่ทิสโก้ เข้ าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่ง
ของสาทรโมเดล จัดโดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้ อมโลก เพื่อลดปั ญหาการจราจร เปลี่ยนค่านิยมจาก
การใช้ รถยนต์สว่ นตัวมาเป็ นรถสาธารณะ ด้ วยการเน้ นย ้าด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกระบวนการธุรกิจ ทา
ให้ ทิสโก้ สามารถสร้ างรากฐานที่มีประสิทธิภาพ พร้ อมกับการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้ อมไปในเวลาเดียวกัน
สาหรับปี 2558 มองเห็นภาวะการฟื น้ ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป จากการกลับมาของภาคการบริ โภคและ
ภาคการลงทุน แม้ ว่าเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอน นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรั ฐและแผนการพัฒนา
โครงสร้ างพื ้นฐานจะเป็ นปั จจัยสาคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย กอปรกับโอกาสที่เพิ่มขึ ้นจากการเชื่อมต่อกับ
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น แม้ ว่าหนทางจะอีกยาวไกล แต่ยังคงเชื่ อว่าเศรษฐกิ จ ไทยและภาคการเงิ นการ
ธนาคารจะสามารถรองรับความท้ าทายที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ อย่างแน่นอน
ในโอกาสนี ้ คณะกรรมการขอขอบคุณลูกค้ า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นที่ได้ ให้ การสนับสนุนบริ ษัท
มาโดยตลอดแม้ ในเวลาที่ยากลาบาก อีกทังขอขอบคุ
้
ณในความตังใจและทุ
้
่มเทของผู้บริ หารและพนักงานทิสโก้ ที่
ทาให้ ทิสโก้ สามารถฝ่ าฟั นความท้ าทาย พร้ อมกับสร้ างความสาเร็ จที่ยงั่ ยืนในระยะยาวสืบไป

คณะกรรมการ
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วาระที่ 3

พิ จ ารณารั บ รองงบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ของบริ ษั ท
ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
จากรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบกาไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ ของบริ ษั ท
ทิ ส โก้ ไ ฟแนนเชี ย ลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษัท ย่อยได้ แ สดงฐานะการเงิน อย่างถูก ต้ องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีว่างบ
แสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้ แสดงผลประกอบการและฐานะการเงินของกลุ่มทิ สโก้
ถูกต้ องตามที่ควร ทังนี
้ ้ รายงานของผู้สอบบัญชี งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ในรายงานประจาปี
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารั บรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย สาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่)
สิ นทรัพย์
เงินสด

1,180,482

1,130,971

1,046,297

70

70

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

3.2

38,057,993

53,214,350

31,177,538

529,181

510,072

สินทรัพย์ตราสารอนุ พนั ธ์

3.3

-

28,220

41,863

-

-

14,795,457

11,489,593

7,015,515

843,774

763,957

207,228

157,283

124,580

19,370,029

16,923,874

286,017,305

314,332,796

268,268,767

3,154,300

3,986,000

572,383

535,851

352,769

-

-

รวมเงินให้สินเชื่ อแก่ลกู หนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ

286,589,688

314,868,647

268,621,536

3,154,300

3,986,000

หัก: รายได้รอตัดบัญชี

(23,233,476)

(27,918,134)

(24,461,207)

-

-

(6,950,423)

(6,331,224)

(5,098,907)

-

-

หัก: ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

-

-

(3)

-

-

รวมเงินให้สินเชื่ อแก่ลกู หนี้ และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

256,405,789

280,619,289

239,061,419

3,154,300

3,986,000

3.8, 3.9

120,905

124,757

271,133

-

-

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

3.10

17,267

16,856

304

778,245

783,170

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

1.5, 3.11

2,483,759

2,456,855

1,321,404

663,751

629,039

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิ

3.12

324,927

111,964

126,709

89,997

56,952

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

3.30

296,074

245,383

306,126

110,157

108,845

1,819,258

1,546,662

2,223,792

-

-

-

-

-

1,693,238

1,457,244

1,964,366

2,264,128

3,215,305

190,777

155,560

317,673,505

353,406,311

285,931,985

27,423,519

25,374,783

เงินลงทุนสุทธิ

3.4, 3.8

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าสุทธิ

3.5

เงินให้สินเชื่ อแก่ลกู หนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ

3.6, 3.8

เงินให้สินเชื่ อแก่ลกู หนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ

หัก: ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

3.7

ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
เงินปันผลค้างรับจากบริ ษทั ย่อย
สินทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์

3.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่)
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิ น
เงิ นรับฝาก

3.14

205,383,788

264,642,177

219,824,303

-

-

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ นสุทธิ

3.15

10,897,493

12,182,921

9,673,297

-

-

399,916

344,864

652,310

-

-

-

-

163

-

-

หนี้ สินจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี้ สินตราสารอนุ พนั ธ์

3.3

40,729

310,945

-

-

-

ตราสารหนี้ ทอี่ อกและเงิ นกูย้ มื

3.16

65,406,219

43,083,619

27,877,250

7,669,400

6,128,000

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

3.17

403,572

332,602

321,743

85,823

71,836

หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี

3.30

30,155

144,962

116,315

-

-

เจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1,250,067

1,511,017

1,523,645

-

-

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

1,129,253

1,688,431

1,758,073

40,712

36,756

566,574

457,100

428,307

30,373

73,364

6,342,046

5,653,318

5,505,994

1,098,690

1,021,863

291,849,812

330,351,956

267,681,400

8,924,998

7,331,819

ภาษีเงิ นได้นิตบิ คุ คลค้างจ่าย
หนี้ สินอื่น
รวมหนีส้ ิ น

3.18

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้
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บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่ วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็ นบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

(ปรับปรุ งใหม่)
รายได้ดอกเบี้ย

3.22

18,890,867

18,960,910

137,379

174,064

ค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ย

3.23

(9,351,077)

(10,144,033)

(226,747)

(221,293)

รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ

9,539,790

8,816,877

(89,368)

(47,229)

รายได้คา่ ธรรมเนี ยมและบริ การ

5,187,250

5,416,910

-

-

ค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนี ยมและบริ การ

(211,639)

(225,837)

(18,244)

(14,318)

3.24

4,975,611

5,191,073

(18,244)

(14,318)

3.25

27,612

74,647

3,949

56,800

กาไรสุทธิจากเงินลงทุน

3.26

263,716

353,774

-

-

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

3.5.2

52,129

45,689

-

-

96,930

99,090

1,693,238

1,459,449

ค่าปรับทีเ่ กี่ยวเนื่ องจากเงินให้สินเชื่ อ

344,030

283,731

-

-

รายได้คา่ ส่งเสริ มการขายทีเ่ กี่ยวเนื่ องกับธุรกิจเช่ าซื้อ

268,333

736,858

-

-

รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุ ทธิ
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า
และปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ

รายได้เงินปันผลรับ

รายได้การบริ หารงานสนับสนุ น

3.34

-

-

1,549,850

1,563,477

รายได้จากการดาเนิ นงานอื่นๆ

3.28

55,638

53,298

66,327

86,396

15,623,789

15,655,037

3,205,752

3,104,575

274,765

900,370

-

-

15,349,024

14,754,667

3,205,752

3,104,575

3,550,195

3,419,752

646,117

751,414

13,240

13,095

13,240

12,615

ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับอาคาร สถานทีแ่ ละอุปกรณ์

919,076

883,767

344,498

338,303

ค่าภาษีอากร

224,003

216,170

1,715

1,619

898,432

732,381

119,055

90,888

5,604,946

5,265,165

1,124,625

1,194,839

4,426,460

4,140,603

-

-

5,317,618

5,348,899

2,081,127

1,909,736

1,043,443

1,040,706

80,400

91,019

4,274,175

4,308,193

2,000,727

1,818,717

รวมรายได้ จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยส่งเสริ มการขายทีเ่ กี่ยวเนื่ องกับธุรกิจเช่ าซื้อ
รวมรายได้ จากการดาเนินงานสุ ทธิ
ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าใช้จา่ ยจากการดาเนิ นการอื่นๆ

3.29

รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
หนี้ สูญ หนี้ สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

3.27

กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

3.30

กาไรสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่ วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็ นบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

(ปรับปรุ งใหม่)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

3.31

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนิ นงาน
ในต่างประเทศ

-

(81,795)

-

-

184,533

(397,546)

75,868

(105,580)

(28,716)

12,984

(5,713)

3,670

(27,000)

1,176,123

-

288,745

(443)

55

-

-

(2,117)

(11,067)

-

-

(29,399)

(158,508)

(14,031)

(37,367)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

96,858

540,246

56,124

149,468

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

4,371,033

4,848,439

2,056,851

1,968,185

4,249,515

4,249,050

2,000,727

1,818,717

24,660

59,143

4,274,175

4,308,193

4,345,059

4,790,562

2,056,851

1,968,185

25,974

57,877

4,371,033

4,848,439

5.31

5.55

2.50

2.37

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย

3.20

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการร่ วมค้า:

3.21

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยของการร่ วมค้า
การป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของการร่ วมค้า
ผลกระทบของภาษีเงินได้

3.30, 3.32

การแบ่งปันกาไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริ ษทั ฯ

3.33

ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริ ษทั ฯ
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

กาไรต่ อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

3.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรั บปี 2557 เป็ นเงินสารอง
ตามกฎหมาย เงินปั นผล และอื่นๆ

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ในปี 2557 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยมีก าไรก่อ นหัก ส่ว นของผู้ ถื อ หุ้ น ส่ว นน้ อ ยตามงบการเงิ น รวมจ านวน
4,274,174,775 บาท ตามงบการเงิ น รวม ลดลง 34,017,707 บาทจากปี 2556 ทัง้ นี ้ หากไม่ร วมส่วนของ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิในปี 2557 จานวน 4,249,514,721 บาท
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด การจ่ายเงินปั นผลจะจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ บริ ษัทจะต้ อง
จัดสรรเงินจานวน 100,100,000 บาทจากกาไรประจาปี เพื่อเป็ นเงินสารองตามกฎหมาย ดังนัน้ บริ ษัทมีกาไรจาก
ผลการดาเนินงานและกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2557 ตามรายละเอียดดังนี ้
บาท
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ ต้ นปี 2557

2,350,581,970

เงินปั นผลจ่ายจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2556

(1,601,294,256)

กาไรสุทธิของบริ ษัทสาหรับปี 2557

2,000,727,499

จัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย

(100,100,000)

ผลกาไร/ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด

(4,570,685)
1,505,977

กาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสาหรั บปี 2557

2,646,850,505

หลังจากจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายจานวน 100,100,000 บาทแล้ ว บริ ษัทมีกาไรสะสมที่ส ามารถจัดสรรเป็ น
เงินปั นผลสาหรับปี 2557 จานวน 2,646,850,505 บาท
บริ ษั ท มีน โยบายที ่ จ ะจ่า ยเงิ น ปั น ผลในอัต ราที ่ เ หมาะสมตามผลการดาเนิ น งานของ กลุ่ม โดยคงไว้ ซึ ่ง
อัต ราส่วนเงิ น กองทุน ต่อ สิน ทรั พ ย์ เ สี่ย งที่ แ ข็งแกร่ ง (BIS Ratio) และเพีย งพอต่อการขยายตัวของธุรกิจ ใน
อนาคต โดยการจ่ายเงิ นปั นผลจะต้ องไม่ส่งผลกระทบต่อการดารงสถานะของบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ในฐานะ
ธนาคารพาณิ ชย์ ที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ดังนันคณะกรรมการเห็
้
นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน
สาหรั บปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ การจ่ายเงินตามอัตราที่
เสนอ คิดเป็ นจานวนเงิ นรวมประมาณ 1,601 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 37.7 ของกาไรจากผลการ
ดาเนินงานตามงบการเงินรวมเทียบกับอัตราร้ อยละ 37.7 ในปี 2556 นอกจากนี ้ กาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับ
ปี 2557 ส่วนที่เหลือหลังจากการสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลจะจัดสรรเป็ นเงินกองทุนตามเกณฑ์
การกากับแบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ความเห็นคณะกรรมการ:
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิดงั ต่อไปนี ้
-

อนุมตั ิจดั สรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2557 เป็ นเงินสารองตามกฎหมายจานวน 100,100,000 บาท

-

อนุมตั ิจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรั บปี 2557 ส่วนที่เหลือจากการสารองตามกฎหมายเป็ น
เงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท
- ผู้ถือหุ้นซึง่ ปรากฎรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เป็ นผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล
- กาหนดการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

-

อนุมตั ิจดั สรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2557 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินกองทุน
ตามเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย

คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตจิ านวนกรรมการและการแต่ งตัง้ กรรมการ

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดให้ ผ้ ูถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนดจานวนผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการ
ของบริ ษั ท เป็ นครั ง้ คราวโดยให้ มีจานวนไม่น้ อยกว่า 5 คน ทัง้ นี ้ ไม่น้ อ ยกว่า กึ่ง หนึ่ง ของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด ต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสญ
ั ชาติไทยตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี ้ ข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครั ง้ ให้ เลือกตัง้ คณะกรรมการ
ทังชุ
้ ดพร้ อมกันในคราวเดียว โดยให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือคูณด้ วยจานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้

(2)

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

(3)

บุค คลซึ่งได้ รั บ คะแนนเสี ย งสูง สุดตามล าดับ ลงมา เป็ นผู้ไ ด้ รั บ การเลื อ กตัง้ เป็ นกรรมการเท่ า จ านวน
กรรมการ ที่จะพึงมี ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการ ที่จะพึงมี ให้ เลือกโดยวิธีจบั สลากเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะพึงมี

เพื่ อให้ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี กฎหมาย และกฎข้ อบังคับ ที่ เกี่ ยวข้ อง โดยคานึงถึงความ
ต้ องการและประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและ
กลัน่ กรองบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในด้ านต่างๆ มีความ
เข้ าใจเพียงพอด้ านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนาเสนอต่อ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการต่
้
อไป
นอกจากนี ้บุคคลที่ได้ รับคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามนโยบายและแนวปฏิบั ติ
การกากับดูแลกิจการของทิสโก้ ซึง่ เข้ มงวดกว่าประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุ ปได้ ดงั นี ้
1.

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระราย
นันๆ
้ ด้ วย

2.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้
มีอานาจควบคุมในบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้
พ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.

ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
72

4.

ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จตามลักษณะที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุน กับบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ งในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวาง
การใช้ วิ จ ารญาณอย่ างอิส ระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ ถื อ หุ้น รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใ ช่
กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ก รรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการของ
สานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็ น
ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้น ส่วนผู้จัดการของผู้ใ ห้ บริ ก ารทาง
วิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ ไ ด้ รับ การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่ อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษั ท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่ มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงานที่
ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจา หรื อ ถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
อื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัท
ย่อย และ

9.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท

บริ ษัทตระหนักถึงสิท ธิ แ ละความเท่าเที ยมกันของผู้ถื อหุ้น ในการแต่งตัง้ กรรมการ โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อหุ้น
ทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
บริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ในช่วงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 – 31
ธันวาคม 2557 ซึง่ เมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการบริ ษัทของบุคคลที่ได้ รับ
การคัดเลือกตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว คณะกรรมการเห็นควร
เสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณากาหนดจานวนกรรมการ 12 คน และอนุมตั ิการแต่งตังบุ
้ คคลดังต่อไปนี ้เป็ นกรรมการ
บริ ษัท โดยจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดประวัติผ้ ทู ี่ได้ รับการเสนอเป็ น
กรรมการบริ ษัท ปรากฏตามที่แนบมาพร้ อมนี ้
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ชื่อ
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
3. นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร
6. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
8. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
9. นายสถิตย์ อ๋องมณี
10. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ
11. นายชือ-เหา ซุน
12. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

ตาแหน่ งที่เสนอ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจานวนกรรมการของบริ ษัทที่ 12 คน และแต่งตังกรรมการ
้
ตามที่เสนอ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ ประชุมในวาระนี ้ สาหรั บการพิ จารณาอนุมัติจ านวนกรรมการของบริ ษัท ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สาหรั บการพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
ใช้ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม
(Cumulative Voting) ตามข้ อบังคับของบริ ษัท
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ประวัตบิ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
1. ชื่อ

:

นายปลิว มังกรกนก

ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้

:

กรรมการอิสระ

อายุ

:
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สัญชาติ

:

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

:

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

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

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

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2545-2548

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2533-2554

กรรมการ

มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล

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

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
2. ชื่อ

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

ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้

: กรรมการ

อายุ

: 37

สัญชาติ

: นิวซีแลนด์

วุฒกิ ารศึกษา

:

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ไม่มี

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

6 ครัง้ จากทังหมด
้
8 ครัง้

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

4/1 ครัง้ จากทังหมด
้
5 ครัง้

/1

:

นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) ไม่ได้ เข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนด้ วยตนเอง 1 ครัง้ แต่มีสว่ นร่วมในการประชุมผ่านทาง teleconference

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ไม่มี

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)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 20 เมษายน 2550)

7 ปี

การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบนั

รองประธานคณะกรรมการ

2551-ปั จจุบนั

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
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บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน (ต่ อ)
อื่นๆ
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีบริ ษทั จดทะเบียนอื ่น
-ไม่มีบริ ษทั อื ่น (2 แห่ง)
2555-ปั จจุบนั

Managing Director

Capcelona Advisors, LLC

2551-ปั จจุบนั

Senior Advisor

CDIB & Partners Investment Holding
Corporation

หน่วยงานอื ่น
-ไม่มี-

-

ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้
2551-2555
2552-2553
2551-2553
2553-2555
2552-2553
2550-2553
2550-2551

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

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2548-2554

Managing Director

Quintus Capital Group Ltd.

2548-2551

Senior Vice President

CDIB & Partners Investment Holding
Corporation

2548-2551

Director

CDIB & Partners Asset Management Holding
Limited

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

อื่นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
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ประวัตบิ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
3. ชื่อ

:

นางอรนุช อภิศักดิ์ศริ ิกุล

ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้

:

กรรมการ

อายุ

:

56

สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา

:
:

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)

(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)

80

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 ษัทอื ่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
2552-2554
2543-2550

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด

2543-2550

กรรมการ

TISCO Securities Hong Kong Ltd.

2548
2545-2548

กรรมการ
หัวหน้ าสายการเงิน การวางแผนและ
บริ หารความเสี่ยง

บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

TISCO Global Securities Ltd.

อื่นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2555-2556

อนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง

2553-2554

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง

2549-2553

ที่ปรึกษาด้ านบริ หารความเสี่ยงและ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

2544-2551

อนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ

ประวัตบิ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
4. 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
2551-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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)

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

บริ ษัท ออฟฟิ ศเมท จากัด (มหาชน)

2557-ปั จจุบนั

กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2555-ปั จจุบนั

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ

2555-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

2552-ปั จจุบนั

คณะทางานเพื่อติดตามการปฏิบตั ิด้านบัญชีและ
บรรษัทภิบาล

องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
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
5. ชื่อ

:

ศ.ดร.ปราณี ทินกร

ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้

:

กรรมการอิสระ

อายุ

:

65

สัญชาติ

:

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การถือหุ้น
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2557

Doctor of Philosophy (Economics)
Master of Art (Economics)
University of Pennsylvania, USA
Bachelor of Art (Economics)
Swarthmore College, USA
: หลักสูตร Directors Certification
หลักสูตร Directors Accreditation
หลักสูตร Financial Institutions Governance
หลักสูตร Audit Committee
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
หลักสูตรต่อต้ านการทุจริ ตสาหรับผู้บริ หารระดับสูง
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ไม่มี
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ไม่มี
: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
8 ครัง้ จากทังหมด
้
8 ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
5 ครัง้ จากทังหมด
้
5 ครัง้
ค่าตอบแทน
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
:

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

ไม่มี
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2557)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 2 กันยายน 2551)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 26 เมษายน 2555)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 2 กันยายน 2552)
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7 ปี

3 ปี

การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2556-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

อื่นๆ
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีบริ ษทั จดทะเบียนอื ่น
-ไม่มีบริ ษทั อื ่น
-ไม่มีหน่วยงานอื ่น (3 แห่ง)
2555-ปั จจุบนั

กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย

2552-ปั จจุบนั

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกริ ก

2551-ปั จจุบนั
2548-ปั จจุบนั

กรรมการบริ หารสถาบัน TDRI
กรรมการสภาสถาบัน TDRI

มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI)

2551-เม.ย.2556

กรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2552-เม.ย.2556

กรรมการอิสระ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้

กรรมการตรวจสอบ
อื่นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2522-2556
อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2554-2555

อนุก รรมการพัฒ นาระบบราชการเกี่ ย วกับ
การปรับปรุ งระบบการเงินแลงบประมาณ

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

2553-2554
2551-2553

กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิในคณะกรรมการเงิน
อุดหนุนบริ การสาธารณะ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
กระทรวงการคลัง
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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

: นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

อายุ

: 60

สัญชาติ

: ไทย
: 1002 ซอยการไฟฟ้าภูมิภาค 2
ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจกั ร กรุ งเทพฯ

ที่อยู่
วุฒกิ ารศึกษา

: 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

8 ครัง้ จากทังหมด
้
8 ครัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ

13 ครัง้ จากทังหมด
้
13 ครัง้

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้

คณะกรรมการธนาคาร

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ

13 ครัง้ จากทังหมด
้
13 ครัง้
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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
7. ชื่อ
ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้

:
:

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
กรรมการอิสระ

อายุ

:

65

สัญชาติ

:

ไทย

ฒิการศึกวุษา

:

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การถือหุ้น
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)

หลักสูตร Executive Program in International Management
Stanford-National University of Singapore
หลักสูตร Building, Leading & Sustaining Innovation Organization
Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, USA
: หลักสูตร Directors Certification Update
หลักสูตร Directors Certification
หลักสูตร Directors Accreditation
หลักสูตร Financial Institutions Governance
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

8 ครัง้ จากทังหมด
้
8 ครัง้
5 ครัง้ จากทังหมด
้
5 ครัง้ /1

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ 6 ครัง้ จากทังหมด
้
6 ครัง้ /2
/1

ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ได้ รับการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ดารงตาแหน่งสมาชิกคณะกรรมการ
ตรวจสอบแทนนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 เมษายน 2557
/2
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทให้ ดารงตาแหน่งสมาชิก
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ แทนศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 เมษายน 2557
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จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2557 : ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคาร
1 ครัง้ จากทังหมด
้
1 ครัง้ /3
(ต่อ)
คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ จากทังหมด
้
5 ครัง้ /4
/3

นายพิชยั ฉันทวีระชาติ นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)หมด
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นได้ เลือกตัง้ ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ เข้ า
ดารงตาแหน่ง กรรมการอิ สระ และ นายสถิ ต ย์ อ๋อ งมณี นายชื อ -เหา ซุ น (นายโฮเวิ ร์ด ซุ น)เข้ าด ารง
ตาแหน่งกรรมการธนาคาร ทังนี
้ ้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 เมษายน 2557 เป็ นต้ นไป
/4
ศ. ดร. ตี ร ณ พงศ์ ม ฆพัฒ น์ ได้ รั บ การแต่ ง ตั ง้ จากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ด ารงต าแหน่ ง สมาชิ ก
คณะกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 เมษายน 2557

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)

6 ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 25 เมษายน 2556)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 25 เมษายน 2551)
การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2557-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั
อื่นๆ

กรรมการกากับดูแลกิจการ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

บริ ษทั อื ่นที อ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มีบริ ษทั จดทะเบียนอื ่น
- ไม่มีบริ ษทั อื ่น
2557-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ
หน่วยงานอื ่น (2 แห่ง)
2557-ปั จจุบนั

อนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ

2553-ปั จจุบนั

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โครงการปริ ญญาบริ หารธุรกิจ
หลักสูตรนานาชาติ

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้
2556-2557

กรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2554-2556

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2551-2554

กรรมการตรวจสอบ

2556-2557

กรรมการตรวจสอบ

2551-2557

กรรมการอิสระ

2554-2556

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2551-2554

กรรมการตรวจสอบ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

อื่นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
ไม่มี

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
8. ชื่อ

:

ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์ มฆพัฒน์

ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้
อายุ

:
:

กรรมการอิสระ
59

สัญชาติ

:

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 โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 22 เมษายน 2557
/2
ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ได้ รับการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริ 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. ตี รณ 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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จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

:

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2 ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 22 เมษายน 2557)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 25 เมษายน 2556)
:

1 ปี

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

การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2557-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

2556-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

2556-2557

กรรมการกากับดูแลกิจการ

2557-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ
อื่นๆ
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีบริ ษทั จดทะเบียนอื ่น (1 แห่ง)
2555-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)

2557-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั
2555- ปั จจุบนั

ประธานมูลนิธิ
ประธานมูลนิธิ
คณะกรรมการนโยบายศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา
ประธานคณะอนุกรรมการกาหนดโครงสร้ างอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

มูลนิธิสถาบันสร้ างสรรค์ปัญญาสาธารณะ
มูลนิธิสร้ างฐานถิ่น
มหาวิทยาลัยมหิดล

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

คณะอนุกรรมการศูนย์นิตเิ ศรษฐศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
คณะอนุกรรมการวิจยั
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
ประธานคณะอนุกรรมการด้ านการกากับตรวจสอบ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน(ป.ป.ง.)

บริ ษทั อื ่น
-ไม่มีหน่วยงานอื ่น (7 แห่ง)

2553- ปั จจุบนั
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สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละกิ จ การโทรคมนาคม
แห่งชาติ

การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
2554- ปั จจุบนั
2554- ปั จจุบนั
2549- ปั จจุบนั

(ต่อ)
ที่ ปรึ กษาคณะอนุ กรรมาธิ การนโยบายการเงิ น วุฒสิ ภา
การคลังและงบประมาณ
ศาสตราจารย์ ได้ รับเงินขันสู
้ ง (ท.11)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาเศรษฐศาสตร์
ศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์

ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้
กรรมการกากับดูแลกิจการ
2556-2557
อื่นๆ (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2552- 2556
2551-2555
2545-2551
2553-2555
2551-2555
2550-2551
2553-2554

2553-2554
2552-2554
2551-2553

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิใ นคณะกรรมการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใ นคณะกรรมการพิจารณา
การทุม่ ตลาดและการอุดหนุน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้ า
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ ไขรัฐธรรมนูญ
ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสมานฉั น ท์ เ พื่ อ
การปฏิรูปการเมืองและการศึกษาการแก้ ไขรัฐธรรมนูญ
คณะที่ปรึ กษาด้ านเศรษฐกิจมหภาค แต่งตังโดยรอง
้
นายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี)
คณะกรรมการติดตามเร่ งรัดและประเมินผลโครงการ
ตามแผนฟื น้ ฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2
ที่ ปรึ กษาประธานคณะอนุ กรรมาธิ การติ ดตามและ
ประเมินผลภาวะเศรษฐกิจมหภาค
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กระทรวงศึกษาธิการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

องค์การเภสัชกรรม
กระทรวงพาณิชย์

สานักนายกรัฐมนตรี

สภาผู้แทนราษฎร

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
9. 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

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการกากับดูแลกิจการ

2557-ปั จจุบนั

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

กรรมการ

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

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
NCC Ambassador
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2554-2557

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

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

2554-2557

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

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
10. 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
11. 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
: ไม่มี

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
12. ชื่อ

: นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้

: กรรมการ

อายุ

: 53

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุ้น
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)

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
2552-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การใหญ่*
กรรมการบริ หาร
กรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2552-ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การใหญ่*
กรรมการ
กรรมการบริ หาร

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2552-ปั จจุบนั

กรรมการ

มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล

อื่นๆ
บริ ษทั อื ่นที อ่ 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) บริษัทใหญ่ของกลุม่ ทิสโก้ 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-
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ และรั บทราบค่ าตอบแทนกรรมการในปั จจุบัน

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 ของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการในรู ปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี ้ยประชุม และโบนัส ให้ แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน
2,400,000 บาทต่ อ ปี และกรรมการท่ า นอื่ น ไม่ เ กิ น ท่า นละ 500,000 บาทต่อ ปี โดยให้ มี ผ ลตลอดไปหรื อ จนกว่า จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่จะจ่ายจริ งในแต่ละ
คราว ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อ ผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณี ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัทให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่เพิ่มเติม
ข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้ สาหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้ รับมอบหมายนันให้
้ คณะกรรมการเป็ น ผู้กาหนดขอบเขตหน้ าที่ของกรรมการที่
ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั งิ านในคณะกรรมการชุดอื่นปรากฏตามรายละเอียดใน ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 8 การจัดการ และหัวข้ อที่ 9 การ
กากับดูแลกิจการ ของรายงานประจาปี
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาอัตราค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยอัตราและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องสามารถจูงใจกรรมการที่
มีความสามารถและมีความสาคัญต่อการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการ โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินความจาเป็ น
ค่าตอบแทนสาหรั บกรรมการที่มิได้ เป็ นผู้บริ หารควรพิจารณาตามหลัก ปฏิบ ตั ิโ ดยทัว่ ไปในอุต สาหกรรมนัน้ ๆ ซึ่ง พิจ ารณาจาก
ประสบการณ์ ทางาน ความตัง้ ใจและความทุ่มเท รวมทังคุ
้ ณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการแต่ละคนสามารถทาให้ กบั บริ ษัทได้ ใน
กรณีที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ กรรมการรายใดทาหน้ าที่เพิ่มเติม (เช่น การเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็ นต้ น)
กรรมการรายนันจะได้
้
รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่
ได้ รับมอบหมายหน้ าที่เพิ่มเติมดังกล่าว
อนึ่ ง ส าหรั บ ค่ า ตอบแทนกรรมการของบริ ษั ท ในกลุ่ ม ทิ ส โก้ นอกเหนื อ จากการ จ่ า ยค่า ตอบแทนให้ แ ก่ ก รรมการของบริ ษั ท
ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ ว อีกทัง้ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการที่มิได้ ดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และ/หรื อ ดารงตาแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรู ป
ของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี ้ยประชุม และโบนัส ในรู ปแบบและอัตราเดียวกับที่ จ่ายให้ กบั กรรมการบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนน
เชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริ ษัทตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้
ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่จ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้ รับค่ าตอบแทน
หรื อผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่เพิ่มเติม
ในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจาปี เพื่อให้ มนั่ ใจว่าอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการจากการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนใน
ปั จจุบนั พบว่าอัตราดังกล่าวสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิทวั่ ไป ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเบี ้ยประชุมของประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ รับการพิจารณาปรับเพิ่มให้ สอดคล้ องกับหน้ าที่และความ
รับผิดชอบตังแต่
้ ปี 2553 คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรที่จะเสนอปรับเพิ่มเบี ้ยประชุมของประธานคณะกรรมการตรวจสอบจากเดิม
50,000 บาทต่อการประชุม เพิ่มขึน้ เป็ น 55,000 บาทต่อการประชุม หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 10 โดยได้ พิจารณาความเหมาะสม
อ้ างอิงจากอัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริ โภคจากปี 2553 ถึง 2557 ที่เท่ากับร้ อยละ 11.4
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คณะกรรมการโดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการในรู ปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม และโบนัส ให้ แก่ประธานคณะกรรมการไม่เ กิน
2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริ ษัทตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่จ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
้ ้ ไม่
รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่
เพิ่มเติม นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรั บทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั ซึ่งมีการปรั บเพิ่มเบี ้ยประชุมของ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบดังที่ได้ กล่าวแล้ วข้ างต้ น ดังนี ้

ค่าตอบแทนปี 2557
ค่าตอบแทนราย
เบี ้ยประชุม
เดือน
(บาท/เดือน)
(บาท/ครัง้ )
คณะกรรมการบริ ษัท
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ หาร
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานคณะกากับดูแลกิจการ
กรรมการกากับดูแลกิจการ

ค่าตอบแทนปี 2558
ค่าตอบแทนราย
เบี ้ยประชุม
เดือน
(บาท/เดือน)
(บาท/ครัง้ )

200,000
40,000
40,000

-

200,000
40,000
40,000

-

-

40,000
35,000

-

40,000
35,000

-

50,000
40,000

-

55,000
40,000

-

50,000
40,000

-

50,000
40,000

-

50,000
40,000

-

50,000
40,000

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในอัตราเดิมให้ แก่กรรมการในรู ปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนราย
เดือน เบี ้ยประชุม และโบนัส ให้ แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่น ไม่เกินท่านละ 500,000
บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวน
เงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่จะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม
กรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่เพิ่มเติมตามที่เสนอ และคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณา
รับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั ซึง่ มีการปรั บเพิ่มเบี ้ยประชุมของประธานคณะกรรมการตรวจสอบจากเดิม 50,000 บาทต่อ
การประชุม เพิ่มขึ ้นเป็ น 55,000 บาทต่อการประชุม
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คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนสาหรั บปี 2558

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริ ษัทสาหรับปี 2558 ตามแนว
ปฏิบตั ิ เรื่ องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
ภายหลัง จากการพิ จ ารณา คณะกรรมการเห็ น ควรเสนอให้ ผ้ ูถื อหุ้ น พิ จ ารณาแต่ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ โดยได้ รับค่าตอบแทนจานวนไม่เกิน
7,840,000 บาท โดยเป็ นค่าตอบแทนของบริ ษัทเป็ นจานวนไม่เกิน 540,000 บาท และเป็ นค่าตอบแทนของบริ ษัท
ในกลุม่ ทิสโก้ ทงั ้ 10 บริ ษัท เป็ นจานวนรวมไม่เกิน 7,300,000 บาท
รายละเอียดค่าตอบแทนสาหรับปี 2558 เสนอโดยบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นดังนี ้
ค่ าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี (บาท)
ค่ าตอบแทนสาหรั บผู้สอบบัญชี

เพิ่มขึน้
(ลดลง)
(ร้ อยละ)

2558

2557

540,000

540,000

-

3,590,000 3,480,000

3.2

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
1,040,000 1,020,000
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด
430,000 410,000
บริ ษัท ไฮเวย์ จากัด
920,000 900,000
บริ ษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด
145,000 140,000
บริ ษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จากัด
200,000 190,000
บริ ษัท ศูนย์การเรี ยนรู้ ทิสโก้ จากัด
90,000
85,000
บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด
120,000 120,000
บริ ษัท ออล-เวย์ส จากัด
55,000
55,000
บริ ษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด
470,000 440,000
ค่ าบริการอื่น
240,000 240,000
รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มทิสโก้ 7,840,000 7,620,000

2.0
4.9
2.2
3.6
5.3
5.9
6.8
2.9

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

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทและบริ ษัท ในกลุ่มทิ สโก้ สาหรั บ ปี 2558 จานวน 7,840,000 บาท เพิ่ มขึน้
จากปี ก่อนร้ อยละ 2.9 หรื อ 220,000 บาท การปรับเพิ่มของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นไปตามปริ มาณงานที่
เพิ่มขึ ้น ตามการบังคับใช้ มาตรฐานบัญชีใหม่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และสอดคล้ องกับขอบเขตงานที่เพิ่มขึ ้นของ
บริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้
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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
กลุ่มทิสโก้
4
-

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึง่ สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ รายละเอียดประวัติผ้ สู อบบัญชีปรากฏ
ตามที่แนบมาพร้ อมนี ้
ภายหลั ง จากการพิ จ ารณา คุ ณ ภาพงาน ความน่ าเชื่ อ ถื อ ความเชี่ ย วชาญ และระยะเวลาส่ งมอบงานของ
ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการโดยข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทโดยได้ รับค่าตอบแทนจานวนไม่เกิ น
540,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด (เดิม
ชื่อบริ ษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด) เป็ นผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2558 ของบริ ษัท โดยได้ รับค่าตอบแทน
จานวนไม่เกิน 540,000 บาท ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
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

ความสัมพันธ์ และ/หรื อ การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท และบริ ษัทย่ อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ท่ ี
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

ความสัมพันธ์ และ/หรื อ การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท และบริ ษัทย่ อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ท่ ี
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

ความสัมพันธ์ และ/หรื อ การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท และบริ ษัทย่ อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ท่ ี
เกี่ยวข้ อง
- ไม่มี -
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วาระที่ 8

เรื่ องอื่นๆ ถ้ ามี
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เอกสารฉบับนีพ้ มิ พ์ ด้วยนา้ หมึกถั่วเหลืองบนกระดาษรีไซเคิล เป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม
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