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 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. ข้ อปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุม
2. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
3. ข้ อ บัง คับ ของธนาคารทิส โก้ จ ากัด (มหาชน) ในหมวดเรื ่ อ ง การประชุม ผู้ ถื อ หุ้ น กรรมการ
(ว่าด้ วยเรื่ องจานวน การเลือกตัง้ และวาระของกรรมการ) เงินปั นผล และผู้สอบบัญชี
4. แผนที่สถานที่ประชุม
5. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
6. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
7. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
8. รายงานประจาปี 2559 (แผ่นซีดีรอม)
9. ซองธุรกิจตอบรับ
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560 และ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2560 และวันที่ 30 มีนาคม 2560 ตามลาดับ ได้ มีมติกาหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ในวันที่ 20
เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 12 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ
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 บุคคลอื่นเข้ าประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ
ที่ส่งมาด้ วย ทังนี
้ ้ ธนาคารขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษาและดาเนินการตามข้ อปฏิบตั ิในการเข้ าร่ วม
ประชุมที่ส่งมาด้ วยนี ้เพื่อความสะดวกของท่านและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของการประชุม นอกจากนี ้ หากท่านมี
ข้ อสงสัยหรื อคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้ คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารชีแ้ จงในวันประชุม ท่านสามารถ
ส่งคาถามล่วงหน้ ามายังธนาคารได้ ที่ ir@tisco.co.th หรื อโทรสารหมายเลข 0 2633 6855
อนึง่ ธนาคารได้ จดั ทารายงานประจาปี 2559 ในรูปแบบแผ่นซีดี (CD-ROM) ตามที่ได้ จดั ส่งมาให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมนี ้
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรู ปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ชัน้ 7
อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0 2633 6868 โทรสาร 0 2633 6855
ขอแสดงความนับถือ

(นายปลิว มังกรกนก)
ประธานคณะกรรมการธนาคาร

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ข้ อปฏิบัตใิ นการเข้ าร่ วมประชุม
1. การลงทะเบียนเข้ าประชุม
1.1 ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมได้ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. ของวันประชุม
ณ บริ เวณส่วนลงทะเบียน ชัน้ 1 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ และ
ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ จะได้ รับหลักฐานการลงทะเบียนเพื่อใช้ แสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ของธนาคารสาหรับ
 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
 ผู้ถื อหุ้น และผู้รั บ มอบฉัน ทะ (ถ้ ามี ) ลงลายมือชื่ อท้ ายหนังสื อลงทะเบี ย นเข้ าประชุมและออกเสี ย ง
ลงคะแนน
2. การออกเสียงลงคะแนน
2.1 ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องกรอกการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
2.2 ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยเห็นด้ วยทุกวาระตามจานวนเสียงทังหมด
้
หรื อ จะออกเสียงแต่ละวาระก็ได้ โดยการทาเครื่ องหมาย หน้ าข้ อที่ต้องการในหนังสือลงทะเบียนเข้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2.3 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะเห็นด้ วยในทุกวาระตามจานวนเสียงทังหมด
้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้น และ/หรื อ
ผู้รับมอบฉันทะทาเครื่ องหมาย  หน้ าข้ อ “เห็นด้ วยทุกวาระ ตามจานวนเสียงทั้งหมด”
2.4 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับ
มอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งตามจานวนเสียงทังหมด
้
คือ “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย”
หรื อ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้ (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของผู้ถือหุ้น
ที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะสามารถ
ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้ วยบางส่วน หรื อไม่เห็นด้ วยบางส่วน หรื องดออกเสียงบางส่วนได้ แต่เมื่อรวมกัน
แล้ วต้ องไม่เกินจานวนเสียงทังหมดที
้
่มีอยู่หรื อที่ขอใช้ สิทธิหรื อที่รับมอบฉันทะ) โดยทาเครื่ องหมาย หน้ าข้ อ
“ออกเสียงแต่ละวาระ ดังต่อไปนี”้
ทัง้ นี ้ การออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งตามจานวนเสียงทัง้ หมดข้ างต้ น ไม่ให้ นามาใช้
สาหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 เรื่ องการพิจารณาอนุมตั ิจานวนกรรมการและการแต่งตังกรรมการ
้
ในส่วนของการแต่งตังกรรมการ
้
(ข้ อ 5.2 ในหนังสือลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน) โดย
ในการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกว่าเห็นด้ วยกับการเลือกตัง้
กรรมการทัง้ ชุดโดยแบ่ งคะแนนเสียงเท่ากัน สาหรั บกรรมการแต่ละคน หรื อจะเห็นด้ วยกับการเลือกตัง้
2

กรรมการบางรายโดยออกเสียงแยกตามกรรมการแต่ละรายไป อนึ่ง ธนาคารใช้ วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ
สะสม (Cumulative Voting) ในการเลือกตังกรรมการ
้
(รายละเอียดตามข้ อบังคับของธนาคาร ข้ อ 23) ซึ่ง
วิธี การนี จ้ ะช่วยให้ ผ้ ูถื อหุ้นรายย่ อยมีโอกาสได้ เลือกกรรมการที่ เป็ นตัวแทนของตนเข้ ามารั บ ตาแหน่ง ใน
คณะกรรมการธนาคารได้
วิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็ นดังนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ คูณด้ วยจานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้
(2) ผู้ถื อหุ้น แต่ล ะคนจะใช้ คะแนนเสี ย งที่ มีอ ยู่ทัง้ หมดตาม (1) เลื อกตัง้ บุคคลเดีย ว หรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณี เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ู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:
ธนาคารมีห้ นุ ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
1,000 หุ้น ถือโดย
นาย ก
ถือหุ้น 600 หุ้น
นาง ข
ถือหุ้น 200 หุ้น และ
ผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 200 หุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารต้ องการเลือกตังกรรมการจ
้
านวน 3 ราย ซึ่งมีกรรมการรายเดิมที่ครบ
วาระ คือ นายกนก นายหิรัญ และนายอรรณนพ ซึง่ นาย ก ที่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้ กรรมการราย
เดิมกลับมาดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ ส่วนนาง ข ได้ เสนอกรรมการรายใหม่ 1 ราย คือ นายพิษณุ
ตัวอย่างวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม
นาย ก มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ
1,800 เสียง (600 หุ้น x 3 ราย)
นาง ข มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ
600 เสียง (200 หุ้น x 3 ราย)
ผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 8 ราย มีสิทธิออกเสียงรวมกันเท่ากับ
600 เสียง (200 หุ้น x 3 ราย)
ชื่อผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงแยกตาม

นายกนก นายหิรัญ
นาย ก
600
600
นาง ข
ผู้ถือหุ้นอื่น
200
200
รวมคะแนนที่ได้ 800
800

นายอรรณนพ
600
600

รวมคะแนน
นายพิษณุ ทัง้ หมด (เสียง)
1,800
600
600
200
600
800
3,000

ดังนัน้ กรรมการที่จะได้ รับการเลือกตังคื
้ อ นายกนก นายหิรัญ และนายพิษณุ
จากตัวอย่างข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าการใช้ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกตังกรรมการ
้
จะทาให้
ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสมากขึ ้นที่จะเสนอและเลือกผู้แทนของตนเป็ นกรรมการธนาคารได้
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2.5 ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อท้ ายหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2.6 หากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ทาเครื่ องหมายเลือก "ไม่เห็นด้ วย" หรื อ "งดออกเสียง" ทางธนาคาร จะถือว่าเป็ นการ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย
3. การมอบฉันทะ
3.1 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามที่สง่ มาด้ วยนี ้ให้ ครบถ้ วนชัดเจน
หมายเหตุ: ธนาคารได้ แ นบแบบหนัง สื อ มอบฉัน ทะแบบ ข. ไว้ ท้ ายเอกสารฉบับ นี ้ และส าหรั บ ผู้ถื อหุ้ น
ต่า งประเทศที่ แ ต่ ง ตัง้ ให้ คัส โตเดี ย น (custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้ รั บ ฝากและดูแ ลหุ้ น
สามารถสัง่ พิมพ์แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ จากเว็บไซต์ของธนาคารที่
http://www.tisco.co.th/th/investorrelation/agmtiscob.html
3.2 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ กรรมการของธนาคารดังรายชื่อต่อไปนี ้ เข้ าร่ วมประชุมแทนก็ได้
1. นายปลิว มังกรกนก
ประธานคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระ
2. นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หาร
3. รศ.ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้
(ประวัติของกรรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2)
ในกรณี ผ้ ูถื อหุ้นมอบฉัน ทะให้ กรรมการธนาคารเข้ าร่ วมประชุม โปรดส่งหนังสื อมอบฉันทะและหนัง สื อ
ลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนคืนกลับมายังธนาคารล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 1 วัน โดยใช้
ซองธุรกิจตอบรับที่ส่งมาด้ วยนี ้ เพื่อธนาคารจะได้ ส่งมอบให้ กรรมการผู้รับมอบฉันทะดาเนินการตามที่ได้ รับ
มอบฉันทะต่อไป
3.3 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่สง่ มาด้ วยนี ้ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
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เอกสารหรื อหลักฐานที่ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้ องนามาแสดง/มอบ เพื่อลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
ผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดง/มอบเอกสารดังต่อไปนี ้ต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเข้ าประชุม
1. กรณีผ้ ูถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
(ก) บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้ถือหุ้นพร้ อมสาเนา
(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) บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้รับมอบฉันทะพร้ อมสาเนา
2. กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นนิตบิ ุคคล
2.1 กรณีผ้ มู ีอานาจลงนามของนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
(ก) บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้
มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลพร้ อมสาเนา
(ข) สาเนาหนังสือรั บ รองนิ ติบุคคลของผู้ถื อหุ้น ซึ่งออกโดยกรมทะเบี ย นการค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ ห รื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้ อมประทับตราสาคัญ
(ถ้ ามี) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนที่เข้ าร่ วมประชุมนันมี
้ อานาจกระทาการแทนผู้ถือหุ้น
(ค) หนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึง่ ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วน และลงลายมือชื่อ
โดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลที่เข้ าร่ วมประชุม พร้ อมประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี)
2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คลมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉัน ทะซึ่งได้ ก รอกรายละเอีย ดครบถ้ วน และลงลายมือชื่ อโดยผู้มีอานาจลงนามผูก พัน
นิติบคุ คลตามหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้น พร้ อมประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี) และผู้รับมอบฉันทะ
(ข) หนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึง่ ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วน และลงลายมือชื่อ
โดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลตามหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้น พร้ อมประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี) และ
ลงลายมือชื่อโดยผู้รับมอบฉันทะ
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(ค) สาเนาหนังสือรั บ รองนิ ติบุคคลของผู้ถื อหุ้น ซึ่งออกโดยกรมทะเบี ย นการค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ ห รื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของ
ผู้ถือหุ้นพร้ อมประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี)
(ง) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลที่เป็ นผู้ถือหุ้น พร้ อมลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้
(จ) บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้รับมอบฉันทะพร้ อมสาเนา
3. กรณีผ้ ูถือหุ้นต่ างประเทศที่แต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(ก) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลตามข้ อ 2
(ข) สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียนเป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลของคัสโตเดียน พร้ อมประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี)
(ค) สาเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ 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 องนาสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้เยาว์ ซึ่งลงนามรั บรองโดยบิดา-มารดา
หรื อผู้ปกครองตามกฎหมายมาแสดงเพิ่มเติมด้ วย
6. กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ไร้ ความสามารถหรื อผู้เสมือนไร้ ความสามารถ
ผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์ เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกับข้ อ 1
โดยจะต้ องมีสาเนาเอกสารคาสัง่ ศาล แต่งตังให้
้ เป็ นผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์ ซึง่ ลงนามรับรองโดยผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์
มาแสดงเพิ่มเติมด้ วย
ทัง้ นี ้ เอกสารข้ างต้ น ที่ มิ ไ ด้ มี ต้น ฉบับ เป็ นภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดท าคาแปลเป็ นภาษาไทย หรื อ
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปลด้ วย
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
ประวัตกิ รรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ-นามสกุล

: นายปลิว มังกรกนก

ประเภทกรรมการ

: กรรมการอิสระ

ตาแหน่ งปั จจุบัน

: ประธานคณะกรรมการธนาคาร

อายุ

: 68 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ที่อยู่

: 70/6 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400

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 "Energy Literacy for a Sustainable Future"
สถาบันวิทยาการพลังงาน

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
: - ไม่มี กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร
การถือหุ้น
(ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)

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

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้ (ร้อยละ 100)

: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคาร
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7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้ (ร้อยละ 100)

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 2 กันยายน 2551)
(หมายเหตุ: ดารงตาแหน่งกรรมการอิ สระ ตัง้ แต่วนั ที ่ 1 กรกฎาคม 2555
รวมระยะเวลา 5 ปี )
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

12 ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 1 กรกฎาคม 2548)
(หมายเหตุ: ดารงตาแหน่งกรรมการอิ สระ ตัง้ แต่วนั ที ่ 1 กรกฎาคม 2555
รวมระยะเวลา 5 ปี )
การมี ส่ วนได้ เ สี ยในวาระที่พิจ ารณา
ในครัง้ นี ้

: วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
ในปั จจุบนั

การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2555-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

2553-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

2555-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

2552-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

2554-ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี บริ ษทั จดทะเบียนอื ่น (จานวน 1 แห่ง)
2559-ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ

บริ ษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

กรรมการบริ หารทรัพยากรบุคคล
2555-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั อื ่นทีไ่ ม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน (จานวน 2 แห่ง)
2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิ่ง จากัด

2553-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

หน่วยงานอื ่น (จานวน 3 แห่ง)
2558-ปั จจุบนั

ที่ปรึกษา

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

มูลนิธิหมอเสม พริ ง้ พวงแก้ ว

2547-ปั จจุบนั

กรรมการอานวยการ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
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ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้
2552-2553

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มทิสโก้
2551-2553

กรรมการ

2548-2551

กรรมการ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2548-2549

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

2545-2548

กรรมการ

บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2533-2554

กรรมการ

มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล

ตาแหน่ งในกิจการอื่น (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2556-2558

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สานักบริ หารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555-2558

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

บริ ษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

พิจารณาค่าตอบแทน
2550-2558

รองประธานกรรมการ

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

2516-2555

กรรมการ

บริ ษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ จากัด

2553-2554

กรรมการ

บริ ษัท โซลิโด จากัด

คุณสมบัตเิ พิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

ใช่

ไม่ ใช่


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



2.2 เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย



2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญซึง่ อาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างอิสระ
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ประวัตกิ รรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ-นามสกุล

: รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

ประเภทกรรมการ

: กรรมการอิสระ

ตาแหน่ งปั จจุบัน

: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ

: 62 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ที่อยู่

: 398/164 ซอยริ มคลองไผ่สิงโต แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110

วุฒกิ ารศึกษา

: 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)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: 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

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
: - ไม่มี กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร
การถือหุ้น
(ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- ไม่มี : ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
- ไม่มี -
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จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้ (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการตรวจสอบ

12 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้ (ร้อยละ 100)

: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคาร

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้ (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการตรวจสอบ

12 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้ (ร้อยละ 100)

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 2 กันยายน 2551)
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

12 ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 26 เมษายน 2548)
การมี ส่ วนได้ เ สี ยในวาระที่พิจ ารณา
ในครัง้ นี ้

: วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
ในปั จจุบนั

การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2556-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2551-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

2556-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งในกิจการอื่น
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี บริ ษทั จดทะเบียนอื ่น
- ไม่มี บริ ษทั อื ่นทีไ่ ม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน
-ไม่มีหน่วยงานอื ่น (จานวน 5 แห่ง)
2559-ปั จจุบนั

คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง

การรถไฟแห่งประเทศไทย

2557-ปั จจุบนั

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2555-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

2545-ปั จจุบนั

คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2535-ปั จจุบนั

ที่ปรึกษาฝ่ ายกากับบริ ษัทจดทะเบียน
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้
2554-2556

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

2551-2554

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2550-2554

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2548-2554

กรรมการอิสระ

2548-2550

กรรมการตรวจสอบ

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

ตาแหน่ งในกิจการอื่น (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2555-2559

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ

2557-2558

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง

บริ ษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

2551-2558

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2552-2558

คณะทางานเพื่อติดตามการปฏิบตั ิด้านบัญชี
และบรรษัทภิบาล

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

2549-2558

ประธานคณะกรรมการกากับดูแล

กองทุนเปิ ดดัชนีพนั ธบัตรไทยเอบีเอฟ

2540-2558

รองศาสตราจารย์

คณะบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2555-2556

คณะอนุกรรมการการเงินงบประมาณและ

การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การลงทุน
2554-2555

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

2547-2555

กรรมการอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้ านบัญชี)

สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน

2545-2555

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ทศท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

คุณสมบัตเิ พิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

ใช่

ไม่ ใช่


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



2.2 เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย



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

เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีใหม่ หรื อ

(2)

เสนอและเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย แล้ วเรี ยกประชุม
ใหญ่วิสามัญเพื่อแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีนนั ้

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

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
คณะกรรมการธนาคารได้ จัดให้ มี การประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น ประจาปี 2559 ซึ่งเรี ยกประชุมโดยที่ ประชุม
คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยส่งหนังสือเชิญประชุมและดาเนินการประชุม
ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของธนาคารและตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ปรากฏตามที่แนบมาพร้ อมนี ้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
ประชุม ณ ห้ องประชุม ชัน้ 12 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 มีกรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และผู้สอบบัญชี ร่ วมประชุม
ดังต่อไปนี ้
กรรมการ
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

ประธานคณะกรรมการบริ ษัทและกรรมการอิสระ
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริ หาร
(และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้ )
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่
(และกรรมการอานวยการกลุม่ ทิสโก้ )

ผู้บริ หารระดับสูงของกลุม่ ทิสโก้ ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทใหญ่ให้ มาบริ หารจัดการธนาคาร
1. นายศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายสินเชื่อรายย่อย
2. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบรรษัทธนกิจ
3. นายเมธา ปิ งสุทธิวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
สายสินเชื่อรายย่อย
4. นายชลิต ศิลป์ศรี กลุ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
สายธุรกิจธนบดีธนกิจและบริ การธนาคาร
ผู้สอบบัญชี (บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด)
1. นางสาวฉัตรมณี จิรวิชา
2. นางสาวธนพร กุลวโรทัย
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ผู้เข้ าร่ วมประชุมอื่น
1. ศ. ดร. ปราณี ทินกร
2. นายชาตรี จันทรงาม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริ หารความเสี่ยง
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ที่มา ร่ วมประชุมและแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ สง่ หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
ไปยั ง ผู้ ถื อ หุ้ นล่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม โดยชอบตามข้ อบั ง คับ ของบริ ษั ท และตามกฏหมาย เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้
ท่านผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้ นี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะรวมทังสิ
้ ้น 37 ราย ซึง่ ถือหุ้นรวม 921,452,207 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
แล้ วทังหมด
้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท จึงกล่าวเปิ ดการประชุม
นายไพรัช ศรี วิไลฤทธิ์ เลขานุการบริ ษัท แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นทังที
้ ่มาเข้ า
ประชุมด้ วยตนเอง หรื อมีผ้ ูแทนรั บมอบฉันทะมาเข้ าประชุมมีสิท ธิ ออกเสียงหนึ่ งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้ นวาระการ
พิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
ซึง่ ใช้ วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) นอกจากนี ้เพื่ออานวยความ
สะดวกให้ กับผู้ถื อหุ้นในการออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษัทได้ น าส่งหนังสื อลงทะเบี ยนเข้ าร่ วมประชุมและออกเสี ย ง
ลงคะแนนไปยังผู้ถื อหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิ ญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ าได้
สาหรั บผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริ ษัทได้ แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
ก่อนเข้ าร่ วมประชุม ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นการล่วงหน้ าและประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย”
หรื อ ”งดออกเสียง” สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที่เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นเข้ าร่ วมประชุม และระบุการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทได้ นาคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกใน
ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติแต่ละวาระไว้ แล้ ว
และชี แ้ จงเพิ่มเติมว่าผู้ถือหุ้นที่ ประสงค์ จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้ วเสร็ จ ขอให้ ส่งคืน
“หลักฐานการลงทะเบียนเข้ าประชุม” และบัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ ใช้ (ถ้ ามี) ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท บริ เวณประตู
ทางเข้ าห้ องประชุม
นอกจากนี ้ ประธานฯ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าบริ ษัทได้ มอบหมายให้ บริ ษัท สานักงานสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์
เนชัน่ นัล ออดิทติ ้ง เป็ นผู้ทาหน้ าที่ดแู ลให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่ งใสถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของ
บริ ษัท โดยบริ ษัท ส านัก งานสอบบัญ ชี ดี ไ อเอ อิ น เตอร์ เนชั่น นัล ออดิท ติ ง้ ได้ จัดเจ้ าหน้ าที่ เข้ า สังเกตการณ์ ก าร
ลงทะเบียนเข้ าประชุมและการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญ
ประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอื่น ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน
( การลงมติในวาระนีต้ ้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน )
มติ :

รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้






วาระที่ 2

คะแนนเสียง
(เสียง)
921,452,207
0
0
0

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ร้ อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00

พิจารณาให้ สัตยาบั นการดาเนิ นงานของคณะกรรมการที่ได้ กระทาในปี 2558 ดังปรากฏใน
รายงานประจาปี

ประธานฯ กล่าวสรุ ปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้ กระทาในปี 2558 และเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาให้ สตั ยาบันการดาเนินงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้ า A1- A2
ของรายงานประจาปี ซึง่ ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน )
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มติ :

ให้ สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้ กระทาในปี 2558 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้






วาระที่ 3

คะแนนเสียง
(เสียง)
921,452,207
0
0
0

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ร้ อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00

พิจารณารั บรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของธนาคารทิสโก้ จากัด
(มหาชน) สาหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณารั บรองงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้ แ สดงผลประกอบการและ
ฐานะการเงินของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี ที่ได้ ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว และขอให้
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้ ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล สรุ ปรายละเอียดของงบการเงิ นต่อที่ ประชุมและขอให้ นายชาตรี จันทรงาม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท ทิ สโก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุม่ ทิสโก้ (“บริ ษัทใหญ่”) ชี ้แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน
นายชาตรี จันทรงาม ชี แ้ จงรายละเอียดและการวิเคราะห์ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จต่อที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
( การลงมติใ นวาระนี ต้ ้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุมผู้ ถื อหุ้ น ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน )
มติ :

รั บรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้






เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
25

คะแนนเสียง
(เสียง)

ร้ อยละ

921,452,327
0
0
0

100.00
0.00
0.00
0.00

วาระที่ 4

รั บทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลจากกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรั บปี 2558 และ
อนุ มัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรั บปี 2558 เป็ นเงินกองทุน

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมรั บทราบการจัดสรรกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานสาหรั บปี 2558 เป็ น
เงินปั นผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2558 เป็ นเงินกองทุน และ
ขอให้ นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้ ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกุล แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ร้ อยละ 5 เป็ นเงินสารองตามกฎหมายจนกว่าจะ
ครบร้ อยละ 10ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากเงินสารองตามกฎหมายได้ ครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว จึงไม่
จาเป็ นต้ องจัดสรรเป็ นเงินสารองตามกฎหมายสาหรับปี 2558 เพิ่มเติมอีก โดยรายละเอียดกาไรสะสมที่สามารถจัดสรร
เป็ นเงินปั นผลสาหรับปี 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารทิสโก้ เป็ นดังนี ้
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ ต้ นปี 2557
กาไรสุทธิของธนาคารสาหรับปี 2558
ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด

บาท
11,014,069,255
2,914,305,956
7,155,323

กาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสาหรั บปี 2558
เงินปั นผลระหว่างกาลจ่ายจากผลการดาเนินงานของปี 2558
กาไรสะสมที่ยังไม่ ได้ จัดสรร ณ สิน้ ปี 2558

13,935,530,534
(1,105,881,230)
12,829,649,304

ธนาคารมีกาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสาหรับปี 2558 จานวน 13,935,530,534 บาท โดย
ธนาคารได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในปี 2558 คิดเป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 1,105,881,230 บาท ดังนัน้ ธนาคารจะ
มีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ สิ ้นปี 2558 จานวน 12,829,649,304 บาท
ธนาคารมีนโยบายที่จ่ายเงิ นปั นผลในอัตราที่เหมาะสมตามผลการดาเนิ นงาน โดยคงไว้ ซึ่งอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่แข็งแกร่ ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ทังนี
้ ้ อัตราการ
จ่ายเงินปั นผลปี 2558 คิดเป็ นร้ อยละ 37.9 ของกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานเทียบกับอัตราร้ อยละ 35.7 ในปี 2557
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายปั นผลของธนาคารที่กาหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผลในอัต รา
ที่เหมาะสมเพื่อให้ อตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) สูงกว่าร้ อยละ 12 ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
( การลงมติใ นวาระนี ต้ ้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุมผู้ ถื อหุ้ น ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน )
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มติ :

มีมติในเรื่ องต่างๆ ตามที่เสนอ ดังนี ้
 รั บทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานปี 2558 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
- การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรจากผลการดาเนินงานของปี 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิ ้น1,105,881,230 บาท
โดยจ่ายเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559
 อนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2558 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปั นผล เป็ น
เงินกองทุนตามเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุม่ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
คะแนนเสียง
ร้ อยละ
(เสียง)
 เห็นด้ วย
921,452,327
100.00
 ไม่เห็นด้ วย
0
0.00
 งดออกเสียง
0
0.00
 บัตรเสีย
0
0.00

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตจิ านวนกรรมการและการแต่ งตัง้ กรรมการ

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ ป ระชุมว่า เนื่ องจากในวาระที่ 5 และ 6 ต่อไปนี ้ เป็ นการพิ จารณาเรื่ องเกี่ ย วกับ
กรรมการธนาคาร ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถแสดงความเห็นได้ อย่างเต็มที่ ตามแนวทางการกากับดูแล
กิ จ การที่ ดี คณะกรรมการสมัค รใจออกจากที่ ป ระชุ ม ในระหว่ า งการพิ จ ารณาวาระ ดัง กล่ า ว และขอเรี ย นเชิ ญ
ศ.ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) เป็ นผู้ดาเนินการประชุมในวาระนี ้
ศ. ดร. ปราณี ทิ น กร แจ้ งต่อที่ ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของธนาคารกาหนดให้ ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ ให้ เลือกตังคณะกรรมการทั
้
ง้ ชุดพร้ อมกันในคราวเดียว ส่งผลให้ คณะกรรมการทัง้ คณะครบ
วาระการดารงตาแหน่งพร้ อมกันในวันนี ้
ในวาระนี ้แบ่งการพิจารณาเป็ น 2 ส่วน กล่าวคือ วาระที่ 5.1 เป็ นการพิจารณาอนุมตั ิจานวนกรรมการ
และ วาระที่ 5.2 เป็ นการพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการ
้
วาระที่ 5.1 การพิจารณาอนุมตั ิจานวนกรรมการ ข้ อบังคับของธนาคารกาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นโดยมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนดจานวนผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทเป็ นครัง้ คราวโดยให้ มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร รวมทังมี
้ สดั ส่วนของกรรมการที่มี
สัญชาติไทยตามที่กฎหมายกาหนดซึง่ ต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
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ในการนี ้คณะกรรมการ ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้
ได้ เสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณากาหนดจานวนกรรมการ 9 คน ซึง่ เท่ากับจานวนกรรมการในปั จจุบัน โดยผู้ถือหุ้น มีสิทธิ
ออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น
วาระที่ 5.2 การพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
ตามข้ อบังคับของธนาคาร กาหนดให้ นาวิธีลงคะแนนเสียง
แบบสะสม (Cumulative Voting) ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และมาตรา 71 วรรค
1 มาใช้ เพื่อช่วยให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยมีโอกาสในการเลือกตังตั
้ วแทนเข้ ามารับตาแหน่งกรรมการธนาคารมากยิ่งขึ ้น โดยมี
ปั จจัยในการสรรหาบุคคลเพื่ อดารงตาแหน่งกรรมการ สรุ ปได้ ดังนี ้ 1) การกากับดูแลกิ จการที่ ดี กฏหมายและก ฏ
ระเบียบที่เกี่ ยวข้ อง 2) ความต้ องการและประโยชน์ สูงสุดขององค์ กร 3) ความรู้ และความสามารถ 4) ประวัติและ
ประสบการณ์ในด้ านต่างๆ มีความเข้ าใจเพียงพอด้ านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ กฏหมายและอื่นๆ 5) ขนาดและ
องค์คณะกรรมการที่เหมาะสม
ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริ ษัทของบุคคล
ที่ได้ รับการคัดเลือกตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่ โดยมีประวัติ
ของบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อ ดังปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หน้ า 52-75 ที่ได้ จัดส่งไปให้ ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการเห็นควรเสนอขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังบุ
้ คคลดังต่อไปนี ้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

ตาแหน่ งที่เสนอ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทังนี
้ ้ บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าว ได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ ว
จากนัน้ นายไพรัช ศรี วิไลฤทธิ์ เลขานุการบริ ษัท ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ข้ อบังคับของธนาคารกาหนดให้ นาวิธี
ลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ สาหรั บการเลือกตังกรรมการธนาคาร
้
โดยได้ อธิ บายวิธีการ
ลงคะแนนเสียงแบบสะสมในรายละเอียดต่อที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
( การลงมติในวาระนี ้ สาหรับการพิจารณาอนุมตั ิจานวนกรรมการของธนาคารต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สาหรับการพิจารณา
แต่งตังกรรมการ
้
ใช้ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้ อบังคับของธนาคาร )
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มติ :

มีมติในเรื่ องต่างๆ ตามที่เสนอ ดังนี ้
5.1 การพิจารณาอนุมตั ิจานวนกรรมการ
- อนุมัตจิ านวนกรรมการของบริ ษัทที่ 9 คน ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
คะแนนเสียง
(เสียง)
 เห็นด้ วย
921,452,328
 ไม่เห็นด้ วย
0
 งดออกเสียง
0
 บัตรเสีย
0

ร้ อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00

5.2 การพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการ
้
- อนุ มั ติก ารแต่ง ตัง้ บุคคลดัง รายชื่ อ ต่อ ไปนี เ้ ข้ าดารงต าแหน่ ง กรรมการธนาคาร ด้ วยคะแนนเสี ย ง
ดังต่อไปนี ้
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วาระที่ 6

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

เห็นด้ วย
(เสียง)
921,452,335
921,452,335
921,452,335
921,452,335
921,452,335
921,452,335
921,452,335
921,452,335
921,452,335
8,293,071,015

ไม่ เห็นด้ วย
(เสียง)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

งดออกเสียง
บัตรเสีย

0
0

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการและรั บทราบค่ าตอบแทนกรรมการในปั จจุบัน

ศ. ดร. ปราณี ทินกร แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ประจาปี
2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนสาหรับกรรมการที่ไม่ได้ ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิส
โก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และ/หรื อดารงตาแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ย
ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการ
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เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่จะจ่าย
จริ ง ในแต่ล ะคราว ทัง้ นี ้ ไม่ ร วมถึ งสิ ท ธิ ที่ ก รรมการจะได้ รั บ ค่ าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ อื่น เพิ่ มเติม กรณี ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เพิ่มเติม
ข้ อบังคับ ของธนาคารก าหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ ก รรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคน
ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง แทนคณะกรรมการก็ ไ ด้ ส าหรั บ ค่ า ตอบแทนกรรมการผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมายนั น้ ให้
คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนดขอบเขตหน้ าที่ของกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานในคณะกรรมการชุดอื่นปรากฏ
ตามรายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 8 การจัดการ และหัวข้ อที่ 9 การกากับดูแลกิจการของรายงานประจาปี
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
บริ ษั ท ใหญ่ จ ะเป็ นผู้ พิ จ ารณาอัต ราค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมและเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยอัต ราและ
องค์ ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องสามารถจูงใจกรรมการที่ มีความสามารถและมีค วามสาคัญต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินความจาเป็ น
ค่าตอบแทนสาหรั บกรรมการที่มิได้ เป็ นผู้บริ หารจะพิจารณาตามหลักปฏิบตั ิโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม
นัน้ ๆ ซึ่งพิ จารณาจากประสบการณ์ ทางาน ความตังใจและทุ
้
่มเท รวมทัง้ คุณประโยชน์ ต่างๆ ที่ กรรมการแต่ละคน
สามารถทาให้ กบั บริ ษัทได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ กรรมการรายใดทาหน้ าที่เพิ่มเติม (เช่น การเป็ น
สมาชิ กในคณะกรรมการต่างๆ เป็ นต้ น) กรรมการรายนัน้ จะได้ รั บ ค่าตอบแทนเพิ่ มเติมตามความเหมาะสม โดย
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ รับมอบหมายหน้ าที่เพิ่มเติมดังกล่าว
ในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี เพื่อให้ มนั่ ใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
จากการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนในปั จจุบัน พบว่าอัตราดังกล่าวแม้ จะสอดคล้ องกับแนวปฏิบัติทั่วไปใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ในภาพรวมเมื่อเทียบกับสินทรั พย์ รายได้ และกาไรของสถาบัน การเงิน อัตราค่าตอบแทนของ
กลุม่ ทิสโก้ อยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้ อย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ รายได้
และกาไรบริ ษัทในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรกาหนดให้ คงค่าตอบแทน
คณะกรรมการไว้ ในอัตราเดิม
ดังนัน้ คณะกรรมการโดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควร
เสนอให้ ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาอนุ มั ติ ค่ า ตอบแทนส าหรั บ กรรมการที่ มิ ไ ด้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการในบริ ษั ท
ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และ/หรื อ ดารงตาแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรู ปของเงินรางวัล
เบี ้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ 600,000 บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น จะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่
จะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณีได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เพิ่มเติม
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ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนีต้ ้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองใน
สามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม กรรมการที่เป็ นผู้ถือหุ้น ถือเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียจึงไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน)
มติ :

อนุ มัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมให้ แก่กรรมการที่มิได้ ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และ/หรื อ ดารงตาแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้ ในรู ปของเงิน
รางวัล เบี ย้ ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้ มีผล
ตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น จะกาหนด
จานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่จะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้ รับ
ค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่
เพิ่มเติม ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
คะแนนเสียง
ร้ อยละ
(เสียง)
 เห็นด้ วย
921,452,355
100.00
 ไม่เห็นด้ วย
0
0.00
 งดออกเสียง
0
0.00
 บัตรเสีย
0
0.00
และรั บทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั ตามที่เสนอ

ภายหลังจากที่ประชุมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการเสร็ จสิ ้นแล้ ว บุคคลที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการทุกท่านของธนาคารจึงกลับเข้ าร่ วมประชุมต่อไป
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนสาหรั บปี 2559
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรั บ
ปี 2559 และขอให้ รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้
รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ข้ อบังคับของธนาคารกาหนดให้ ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ของธนาคาร สาหรับปี 2559 ตามแนวปฏิบตั ิเรื่ องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี
และนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
คณะกรรมการโดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชี ของบริ ษัท สานัก งาน อีวาย จากัด (เดิมชื่ อ บริ ษัท สานัก งาน เอิน ส์ ท แอนด์ ยัง จากัด ) เป็ นผู้ส อบบัญชี ของ
ธนาคาร สาหรับปี 2559 โดยมีคา่ ตอบแทนจานวนไม่เกิน 3,700,000 บาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
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- นางสาวสมใจ คุณปสุต
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญชีดงั กล่าว
ได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ ว
ประวัติของผู้สอบบัญชีทงั ้ 2 ท่าน ปรากฏในหน้ า 80-81 ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งไป
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
สาหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคาร สาหรับปี 2559 ที่เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 3.1 เป็ นไปตาม
ตามปริ มาณงานที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากการบังคับใช้ มาตรฐานบัญชีใหม่ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
( การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน )
มติ :

อนุมัตแิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด (เดิมชื่อบริ ษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จากัด) เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคารสาหรับปี 2559 โดยได้ รับค่าตอบแทนจานวนไม่เกิน 3,700,000 บาท
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี ้
- นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/ หรื อ
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951
โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึง่ สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้
ด้ วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้






วาระที่ 8

คะแนนเสียง
(เสียง)
921,452,335
0
0
0

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ร้ อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00

เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
นายมงคลชัย ม้ าวิเชียร ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้

ถาม มุมมองและการเตรี ยมการของผู้บริ หารต่อประเด็นแนวโน้ มเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อการดาเนินการและ
ความสามารถในการทากาไร
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ตอบ นางอรนุช อภิศกั ดิศ์ ิริกลุ ชี ้แจงว่า ผู้บริ หารตระหนักดีถงึ วิธีการบริ หารจัดการต่อสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว
มาโดยตลอด สิ่งแรกคือ การบริ หารความเสี่ยง ซึง่ ทิสโก้ มีวินยั ในการบริ หารจัดการความเสี่ยงอย่างเข้ มงวด เช่น การตัง้
สารองโดยวิธีการมองไปข้ างหน้ า และเป็ นธนาคารของไทยแห่งเดียวที่ใช้ ระบบ Internal Rating Based นอกจากนี ้ใน
การประกอบธุรกิ จ ก็จะต้ องประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนก่อนเสมอ เห็นได้ จากธุรกิจเช่าซื ้อที่ มีการปรั บตัว
ค่อนข้ างเร็ ว NPL อยู่ในระดับค่อนข้ างต่า และมีสารองเผื่อที่เพียงพอตลอดเวลา ในการสารองจะแบ่งเป็ นสารองในส่วน
ที่มองว่าหนี ม้ ีปัญหา สารองส่วนเผื่ อสาหรั บหนี ด้ ีซึ่งอาจจะมีปัญหา และสารองส่วนเกิ น โดยในปี นีม้ ีการตังส
้ ารอง
ส่วนเกินประมาณ 900 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากประมาณ 400-500 ล้ านบาท ในปี ที่แล้ ว และแม้ ว่าการคาดการณ์ รายได้
หลายอย่างจะปรับตัวดีขึ ้น การตังส
้ ารองส่วนเกินนี ้จะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะมีเงินสารองในส่วนนี ้ดูแล
ตลอดเวลา
ในส่วนของการบริ หารจัดการค่าใช้ จ่าย โดยเฉพาะค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน จะบริ หารโดยดูในระยะ
ยาวและมีการตังส
้ ารองกันเอาไว้ เพื่อให้ การบริ การจัดการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นในปี ที่ผ่านมามีความ
จาเป็ นในการตังส
้ ารองเพิ่มจานวนมาก แต่ทิสโก้ ยงั สามารถรักษาระดับการทากาไรได้ เนื่องจากการบริ หารจัดการที่มี
การตังส
้ ารองส่วนเผื่ออย่างเพียงพอตลอดเวลา นอกจากนี ้ยังสามารถบริ หารจัดการให้ ค่าใช้ จ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายแปรผัน
ในสัดส่วนที่สงู เมื่อเทียบกับค่าใช้ จ่ายคงที่ ส่งผลให้ คา่ ใช้ จ่ายมีการแปรผันตามระดับรายได้ และคงความสามารถในการ
รักษาระดับการทากาไร
ด้ วยวิธีบริ หารความเสี่ยงหรื อทาธุรกิ จแบบ Risk Adjusted Return คือการมองความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน โดยเลือกทาธุรกิจที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนเหมาะสม รักษาวินยั ในการบริ หารความเสี่ยง การมอง
เผื่ออนาคต การตังส
้ ารองที่เพียงพอตลอดเวลาเผื่อความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ และลักษณะของค่าใช้ จ่ายที่มี
ส ารองเผื่ อ ความผัน ผวนของการดาเนิ น งานในอนาคต รวมถึ ง มี ค่ าใช้ จ่ า ยผัน แปรที่ มี สัด ส่ ว นมากเมื่ อเที ย บกับ
ค่าใช้ จ่ายคงที่ ค่าใช้ จ่ายของทิสโก้ จงึ ผันแปรตามระดับรายได้ ส่งผลให้ ระดับผลตอบแทนต่อเงินกองทุนอยู่ในระดับที่ดี
มีระดับ NPL ที่ต่ามากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม และมีต้นทุนต่อรายได้ อยู่ในระดับต่า ซึง่ เชื่อว่าจะสร้ างความมัน่ ใจให้
ผู้ถือหุ้นได้ เป็ นอย่างดี
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาอีก
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.00 น.

- ปลิ ว มังกรกนก (นายปลิว มังกรกนก)
ประธานที่ประชุมและประธานคณะกรรมการบริ ษัท
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พิจารณาให้ สัตยาบันการดาเนิ นงานของคณะกรรมการที่ได้ กระทาในปี 2559 ดังปรากฏใน
รายงานประจาปี

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
คณะกรรมการได้ สรุ ปรายละเอียดการดาเนิ น ธุร กิ จ พร้ อมคาอธิ บ ายประกอบผลการดาเนิ น งานประจาปี
2559 ไว้ อย่างชัดเจนในรายงานคณะกรรมการดังปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้ า A1-A3 ของรายงาน
ประจาปี ตามรายละเอียดที่แนบมาด้ วยนี ้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาให้ สตั ยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้ กระทาในปี
2559 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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รายงานจากคณะกรรมการ
เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื น้ ตัวเป็ นลาดับอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2559 ผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว และการเริ่ มฟื ้นตัวของการบริ โภคภาคเอกชน รายได้ ภาคการเกษตรปรั บตัวดีขึน้
เล็กน้ อยหลังจากปั ญหาภัยแล้ งในหลายพื ้นที่ในประเทศไทยได้ ผ่านพ้ นไป แต่ภาคการอุปโภคบริ โภคยังคงได้ รับแรง
กดดันจากหนี ้ครัวเรื อนที่ยงั คงอยู่ในระดับสูง ในขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนยังคงอ่อนตัว ตามผลผลิตส่วนเกิน
ที่ยังคงเหลือและอุปสงค์ในอนาคตที่ยังซบเซา ภาคการส่งออกเริ่ มมีสญ
ั ญาณการฟื ้นตัวจากราคานา้ มันและสินค้ า
โภคภัณฑ์ที่ปรับตัวดีขึ ้น ในภาวะที่เศรษฐกิจภายในประเทศขับเคลื่อนไปอย่างช้ าๆ เศรษฐกิจโลกประสบกับภาวะความ
ผันผวนและความไม่แน่น อน เต็มไปด้ วยความท้ าทายรอบด้ าน ทัง้ การปรั บขึน้ ดอกเบี ย้ ของธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ
การชะลอตัวของกลุ่มยูโรโซน ผลการลงประชามติเพื่อออกจากการเป็ นสมาชิ กสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร
(Brexit) ความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังการเลือกตังประธานาธิ
้
บดีสหรั ฐฯ และการอ่อนตัวของเศรษฐกิจจีน ทังนี
้ ้
เศรษฐกิจในประเทศมีอตั ราการขยายตัวร้ อยละ 3.2
ในปี 2559 สินเชื่อของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้ อยละ 2.0 ชะลอตัวลงจากปี 2558 ที่ขยายตัวร้ อยละ
4.3 ตามนโยบายการให้ สินเชื่อที่เข้ มงวด และความต้ องการสินเชื่อที่ลดลง ระดับหนีท้ ี่ ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของธุรกิ จ
ธนาคารพาณิ ชย์ เพิ่ มสูงขึน้ สาเหตุหลักมาจากกลุ่มธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมที่ ยังคงได้ รับผลกระทบในช่วง
เศรษฐกิจที่เปราะบาง สินเชื่อบรรษัทขนาดใหญ่หดตัวลง จากการใช้ จ่ายด้ านการลงทุนภาคเอกชนที่ระมัดระวัง ภายใต้
ภาวะที่ ไม่มีตัวกระตุ้นใหม่ อย่างไรก็ดี ความต้ องการสิน เชื่ อบุคคลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่ อง แต่ถูกจากัดด้ วยหนี ้
ครัวเรื อนที่อยู่ในระดับสูง ทังนี
้ ้ ยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลงจากปี ก่อนหน้ าที่ร้อยละ 3.9 จากการบริ โภคที่ชะลอตัว
และขาดปั จจัยการเติบโต สาหรับการพัฒนาธุรกิจการเงิน นโยบายภาครัฐขับเคลื่อนไปสู่ระบบอุตสาหกรรมนวัตกรรม
ใหม่ “ไทยแลนด์ 4.0 และเศรษฐกิจยุคดิจิตลั ” ด้ วยการริ เริ่ มโครงสร้ างพื ้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment) ผ่านบริ การโอนเงินและรั บโอนเงินแบบใหม่ -พร้ อมเพย์ (Prompt-Pay) ซึง่ เป็ นการ
ดาเนินการร่ วมกันระหว่างธนาคารพาณิ ชย์ ทุกแห่ง นอกจากนี ้ การเริ่ มต้ นของยุคเทคโนโลยีทางการเงินรู ปแบบใหม่
“ฟิ นเทค (FinTech)” กระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาของโครงสร้ างสนับสนุนทังระบบซึ
้
ง่ รวมถึงระบบการเงินการธนาคารด้ วย
ในทางกลับกัน ปี ที่ผ่านมาตลาดทุนไทยปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างแข็งแกร่ ง โดยมีผลการดาเนินงานที่โดดเด่นเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาค ทังนี
้ ้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิ ดที่ 1,542.94 จุด คิดเป็ นผลตอบแทนร้ อยละ
19.8 เพิ่มขึน้ จาก 1,288.02 จุด จากสิ ้นปี 2558 ภายใต้ ภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ตลาดหุ้นไทยนับเป็ น
ตลาดหุ้นที่ขยายตัวสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสูงสุดเป็ นอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ในปี 2559 ธนาคารทิสโก้ มีผลประกอบการที่โดดเด่นแม้ ในภาวะที่ธุรกิจชะลอตัว กาไรสุทธิสาหรับปี 2559 มี
จานวน 3,688 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 26.5 เทียบกับปี ก่อนหน้ า โดยการเติบโตเป็ นผลมาจากความสามารถในการ
บริ หารอัตราผลตอบแทนทางธุรกิจภายใต้ ภาวะที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูง ธุรกิจหลักขับเคลื่อนไปได้ ด้วยกิจกรรมทางธุรกิจ
ที่เพิ่มมากขึ ้น ทังนี
้ ้ธุรกิจนายหน้ าประกันภัยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ ค่าใช้ จ่า ยสารองหนี ้สูญปรับลดลง
อย่างมาก เช่นเดียวกับหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ที่ปรับตัวลดลงอย่างมากถึงที่ร้อยละ 2.3 จากนโยบายการปล่อยสินเชื่อ
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ที่เข้ มงวดของธนาคารทิสโก้ และการบริ หารความเสี่ยงที่รอบคอบ การบริ หารธุรกิจที่ดีเยี่ยมของธนาคารทิสโก้ ส่งผลให้
ธนาคารทิ สโก้ สามารถรั กษาผลประกอบการในระดับต้ นๆ ของอุตสาหกรรม ด้ วยอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่
ร้ อยละ14 สูงสุดในกลุม่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ในภาวะที่สินเชื่อชะลอตัว ธุรกิจสินเชื่อปรับตัวลดลงร้ อยละ 5.5 จากปี ก่อนหน้ าจากยอดขายรถยนต์ที่ยงั คงซบ
เซา อย่างไรก็ดี ธนาคารทิสโก้ ยงั คง ยึดกลยุทธ์การขยายธุรกิจเฉพาะด้ านที่มีความเชี่ยวชาญ โดยใช้ โอกาสที่มีให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด โดยสินเชื่ออุปโภคบริ โภคยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ งที่ร้อยละ 13.8 ธุรกิจสินเชื่อบรรษัทสามารถเติบโต
ได้ ดี จากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทังคุ
้ ณภาพสินทรัพย์ปรับตัวดีขึ ้น จากการปรับโครงสร้ างหนี ้ของ
ลูกหนี ้รายใหญ่รายหนึง่ สาเร็ จลง นอกจากนี ้ ธนาคารทิสโก้ ได้ เข้ าลงนามในสัญญาซื ้อธุรกิจลูกค้ ารายย่อยจาก ธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) โดยธุรกิจที่จะรั บโอน ได้ แก่ ธุรกิจสินเชื่อบุคคล ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการ
เคหะ ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจรายย่อย ธุรกิจบริ หารความมัง่ คัง่ และธุรกิจเงินฝากบุคคล ซึง่ คาดว่าจะได้ ประโยชน์จากการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และเป็ นโอกาสทางธุรกิจสาหรับการเติบโตขององค์กรในระยะยาว ประโยชน์จากการ
ขยายธุ ร กิ จ ในครั ง้ นี ถ้ ื อว่าตอบโจทย์ แ ผนการเติบ โตธุ ร กิ จ ในด้ านการขยายฐานลูก ค้ า การเพิ่ มผลิ ตภัณ ฑ์ ใ นการ
ให้ บริ การ และการเพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ที่มีผลตอบแทนสูง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องตามความเชี่ยวชาญ
ของธนาคารทิสโก้
ธนาคารทิสโก้ ยงั คงมุ่งมัน่ ในการเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่ดีที่สดุ ที่สามารถตอบโจทย์ในทุกด้ านตามความ
ต้ องการของลูกค้ า ธนาคารทิสโก้ เป็ นหนึ่งในผู้จัดการเงินกู้และผู้ร่วมสนับสนุนทางการเงินแก่บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์
จากัด (มหาชน) (BJC) ซึง่ ได้ รับรางวัล “Best acquisition financing, Thailand” ในงาน The Asset Triple A Country
Awards 2016 จากนิตยสาร The Asset ซึง่ เป็ นนิตยสารการเงินชันน
้ าแห่งเอเชียสาหรับผู้ออกหลักทรัพย์และนักลงทุน
ธนาคารทิสโก้ ยึดมัน่ ในการให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตามแนวทางของทิสโก้ ซึง่ เป็ นบริ ษัทแม่
ของกลุ่ม เพื่ อสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ค่านิยมหลัก อีกทัง้ เป็ นการเสริ มสร้ างรากฐานที่มั่นคงให้ แก่การเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืนในระยะยาว เพื่อเป็ นการรับรองว่าทิสโก้ เป็ นองค์กรที่ทาธุรกิจตามหลักเกณฑ์ ESG (สิ่งแวดล้ อม สังคม และการ
กากับดูแล) ทิสโก้ ได้ รับประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company 2016 ” ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 โดยสถาบัน
ไทยพัฒน์ ในฐานะเป็ น 1 ใน 100 บริ ษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดาเนินธุรกิจด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล ในปี นี ้ ทิสโก้ ได้ เริ่ มวางกลยุทธ์การดาเนินงานอย่างยัง่ ยืน เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึง
แง่มมุ ของ ธรรมาภิบาล เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ทิสโก้ ได้ จดั ทารายงานความยัง่ ยืนเป็ นปี แรก ตามหลักเกณฑ์
ESG เพื่อเป็ นรายงานที่แสดงถึงความตังใจในการประเมิ
้
นผลการดาเนินงานด้ านความยัง่ ยืนและเปิ ดเผยผลลัพท์ให้ แก่ผ้ มู ี
ส่วนได้ เสีย จากการริ เริ่ มการจัดทานี ้ รายงานความยั่งยืนของทิสโก้ ได้ รับเกียรติบัตรด้ านความยั่งยืน “Certificate of
Recognition for SDG-Enhanced Sustainability Report 2016” จากสถาบันไทยพัฒน์
การกากับดูแลกิจการที่ดีถูกปลูกฝั งอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรของทิสโก้ ผ่านมาตรฐานการกากับดูแลกิจการ และ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ ควบคุมโดยคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ การยึดหลักคุณธรรมและจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจถูกปลูกฝั งในพนักงานทิสโก้ เพื่อเสริ มสร้ างแนวปฏิบตั ิทางธุรกิจที่โปร่ งใสและความน่าเชื่อถือขององค์กร ทังนี
้ ้ ทิสโก้
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ได้ รับประกาศนี ยบัตรการต่ออายุผ้ ูผ่านกระบวนการรั บรองและเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านทุจริ ต (CAC) พร้ อมร่ วมรับมือกับปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชันในองค์กรเอกชน นอกจากนี ้ ปี นี ้เป็ นอีกปี ที่ทิสโก้ ได้ รับ
การประเมิน “รายงานการกากับดูแลกิจการดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ทิสโก้ จะไม่สามารถประสบความสาเร็ จทัง้ หมดได้ หากไม่ได้ รับความร่ วมมือจากบุคลากรที่มีความสามารถ
และเชี่ยวชาญของทิ สโก้ เป้าหมายหลักของบริ ษัทคือการกระตุ้นให้ พนักงานไปถึงศักยภาพอันสูงสุด โครงการการ
พัฒนาบุคลากรถูกนามาใช้ อย่างทัว่ ถึง เพื่อกระตุ้นให้ พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างดีที่สดุ ในด้ านที่ตนชานาญ
ในขณะเดียวกันจะช่วยเสริ มสร้ างความรู้ ความสามารถในด้ านอื่นๆข้ ามสายงานอีกด้ วย ระบบ E-Learning ซึง่ ดูแลโดย
ศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ ทิ ส โก้ สามารถท าให้ พ นัก งานเข้ า ถึงสื่ อการเรี ย นรู้ ต่างๆได้ เท่ าเที ย มกัน และพร้ อมกัน ทั่วประเทศ
ในระหว่างปี ที่ ผ่านมา ทิ สโก้ นาเสนอแบบทดสอบภาคบังคับ โดยพนักงานทุ กคนต้ องเข้ าร่ วมและผ่านการทดสอบ
เกี่ยวกับข้ อมูลความรู้ องค์กร อันได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของทิสโก้ กฎเกณฑ์และข้ อบังคับ และค่านิยมองค์กร เป็ นต้ น
นอกจากการรักษาสภาพแวดล้ อมการเป็ นองค์กรแห่งความสุขแล้ ว ทิสโก้ ยงั เป็ นองค์กรที่สนับสนุนการเติบโตด้ านการ
เรี ยนรู้ และการพัฒนาตนเองอีกด้ วย
ทิสโก้ ดาเนินโครงการด้ านการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้ นการให้ ความช่วยเหลือด้ านการพัฒนา
ด้ านการศึกษาแก่สงั คม ทัง้ การมอบทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิทิสโก้ เป็ นประจาทุกปี ไปจนถึงโครงการการสร้ างอาคาร
เรี ยน อีกทัง้ โครงการการให้ ความรู้ ทางการเงินของทิสโก้ ยงั คงได้ รับการสนับสนุนมาโดยตลอด สอดคล้ องตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทิสโก้ จัดกิจกรรมค่ายการเงินทิสโก้ ภายใต้
แนวคิด “ออมก่อนใช้ สร้ างวินยั ทางการเงิน” เพื่อสร้ างจิตสานึกและกระตุ้นวินยั ทางการเงินแก่เยาวชน นอกจากนี ้ยังมี
โครงการ “ฉลาดเก็บฉลาดใช้ ” ซึง่ จัดโดยสาขาสมหวังทัว่ ประเทศ โดยมีจดุ มุ่งหมายที่จะอบรมให้ ความรู้ แก่คนในชุมชน
โดยเน้ นการวางแผนการเงินครั วเรื อน การรู้ ทันหนีน้ อกระบบ และแนะนาการออมและการใช้ จ่ายอย่างถูกวิธี ทัง้ นี ้
ทิสโก้ ให้ ความร่ วมมือกับสถาบันต่า งๆ เช่น สมาคมธนาคารไทย และชมรม CSR ในการดาเนิ นกิจกรรมให้ ความรู้
ทางการเงินต่างๆแก่สงั คมอีกด้ วย
สาหรับปี 2560 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มฟื น้ ตัวอย่างต่อเนื่อง จากการกลับมาฟื น้ ตัวของภาคการส่งออก การ
กระตุ้นการใช้ จ่ายภาครัฐจากโครงการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน และการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ตลาดรถยนต์
คาดว่าจะปรับตัวดีขึ ้นในช่วงครึ่งปี หลัง หลังจากการปลดล็อกรถยนต์จากโครงการรถคันแรก และตลาดกลับเข้ าสู่รอบ
การซื ้อรถยนต์ใหม่อีกครัง้ สาหรับตลาดโลก แนวโน้ มเศรษฐกิจโลกยังคงเต็มไปด้ วยความท้ าทายที่หลากหลาย โดย
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริ กาน่าจะสามารถฟื น้ ตัวได้ ดีหลังจากประธานาธิบดีคนใหม่ประกาศมุ่งเน้ นกิจการภายในประเทศ
ในขณะที่เศรษฐกิจในกลุม่ ประเทศสหภาพยุโรปและจีนยังคงประสบปั ญหาความไม่แน่นอนของปั จจัยด้ านการเติบโต
สาหรับกลุ่มธุรกิจการธนาคาร การเริ่ มต้ นของเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟิ นเทค) จะผลักดันให้ ธนาคารพาณิ ชย์ ปรั บใช้
ระบบการทางานแบบดิจิทลั เต็มรู ปแบบ ด้ วยความรอบคอบในการทาธุรกิจและความแข็งแกร่ งของระดับเงินกองทุน
ของทิสโก้ ทิสโก้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมีรากฐานที่มนั่ คงและพร้ อมรองรับความท้ าทายต่างๆที่จะเข้ ามาอย่างแน่นอน
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ในโอกาสนี ้ คณะกรรมการขอขอบคุณลูกค้ า พันธมิตรทางธุรกิ จ และผู้ถือหุ้นที่ให้ การสนับสนุนธนาคารทิ
สโก้ มาโดยตลอดแม้ ในเวลาที่ยากลาบาก อีกทัง้ เราเชื่ อว่าด้ วยความตัง้ ใจ ทุ่มเท และร่ วมมือกันของผู้บริ หารและ
พนักงาน จะทาให้ ธนาคารทิสโก้ สามารถฝ่ าฟั นอุปสรรคต่างๆ และเติบโตอย่างมีคณ
ุ ค่าในปี ต่อๆไป
ในช่วงเวลาแห่งความเศร้ าโศกนี ้ ในนามของพนักงานทิสโก้ ทกุ คน คณะกรรมการขอน้ อมถวายความอาลัยต่อ
การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้ วยสานึกในพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ อันหาที่สดุ
มิได้ พระราชปณิธานในการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย ตลอดรัชสมัยของพระองค์ จะยังคง
จารึกและตราตรึงในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป
คณะกรรมการ
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วาระที่ 3

พิจารณารั บรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จของธนาคารทิสโก้
จากัด (มหาชน) สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
จากรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของธนาคาร
ทิสโก้ จากัด (มหาชน) ได้ แสดงฐานะการเงินอย่างถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ น สอดคล้ องกับ ผู้สอบบัญชี ว่า งบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จได้ แสดงผลประกอบการและฐานะการเงินของธนาคารทิสโก้ ถูกต้ องตามที่ควร ทังนี
้ ้ รายงานของผู้สอบบัญชี
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏในเอกสารแนบ
8 ของรายงานประจาปี
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็น ควรเสนอให้ ผ้ ู ถือ หุ้ น พิจ ารณารั บ รองงบแสดงฐานะทางการเงิ นและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4

รั บทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลจากกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรั บปี 2559 และ
อนุ มัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรั บปี 2559 เป็ นเงินกองทุน

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ในปี 2559 ธนาคารมีกาไรสุทธิ จานวน 3,687,556,590 บาท เพิ่มขึน้ 773,250,634 บาท จากปี 2558 ตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และหลัก เกณฑ์ ข องธนาคารแห่ง ประเทศไทย การจ่า ยเงิน ปั น ผล
จะต้ องจ่ายจากกาไรที่เป็ นเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็ นเงินสารองตามกฎหมาย
เนื่องจากเงินสารองตามกฎหมายได้ ครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว จึงไม่จาเป็ นต้ องจัดสรรเป็ นเงินสารองตาม
กฎหมายสาหรับปี 2559 เพิ่มเติมอีก ทังนี
้ ้ ธนาคารทิสโก้ มีกาไรจากผลการดาเนินงานและกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี ้
งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2559 ของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(หน่วย: บาท)
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

12,829,649,304

กาไรสุทธิของธนาคารสาหรับปี 2559

3,687,556,590

ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด

(14,784,942)

กาไรสะสมทีส่ ามารถจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสาหรั บปี 2559

16,502,420,952

เงินปั นผลระหว่างกาลจ่ายจากผลการดาเนินงานของปี 2559

(2,027,448,922)

กาไรสะสมทีย่ ังไม่ ได้ จัดสรร ณ สิ้นปี 2559

14,474,972,030

ธนาคารมีกาไรสะสมที่ สามารถจัดสรรเป็ นเงิน ปั น ผลสาหรั บ ปี 2559 จานวน 16,502,420,952 บาท โดย
ธนาคารได้ จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 คิดเป็ นจานวนเงินรวมทั ้งสิ ้น 2,027,448,922 บาท ดังนัน้ ธนาคารจะมีกาไร
สะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ สิ ้นปี 2559 จานวน 14,474,972,030 บาท
ธนาคารมี น โยบายที่ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอัต ราที่ เ หมาะสมตามผลการดาเนิ น งาน โดยคงไว้ ซึ่ง อัต ราส่ ว น
เงินกองทุนต่อสินทรั พย์ เสี่ยงที่ แข็งแกร่ ง (BIS Ratio) และเพี ยงพอต่อการขยายตัวของธุร กิ จ ในอนาคต ทัง้ นี ้ อัต รา
การจ่ายเงินปั นผลปี 2559 คิดเป็ นร้ อยละ 55.0 ของกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงาน เทียบกับอัตราร้ อยละ 37.9 ในปี
2558 การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายปั นผลของธนาคารที่กาหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผล
ในอัตราที่เหมาะสมเพื่ อให้ อัตราส่วนเงิ นกองทุนต่อสินทรั พย์ เสี่ยง (BIS Ratio) สูงกว่าร้ อยละ 12 ในฐานะธนาคาร
พาณิชย์ที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

48

ในการนี ้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงาน
ปี 2559 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
- การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรจากผลการดาเนินงานของปี 2559 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นสามัญและ
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิ ้น 2,027,448,922 บาทโดยจ่ายเมื่อ
วันที่ 6 มกราคม 2560
และเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิดงั ต่อไปนี ้
- การจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปั นผล เป็ นเงินกองทุน
ตามเกณฑ์ การกากับแบบรวมกลุ่ม
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรจากผลการดาเนินงาน
สาหรับปี 2559 และอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 เป็ นเงินกองทุน
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตจิ านวนกรรมการและการแต่ งตัง้ กรรมการ

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ก าหนดให้ ผ้ ูถื อหุ้ น โดยมติข องที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น ก าหนดจ านวนผู้ที่ จ ะดารงต าแหน่ ง
กรรมการของธนาคารเป็ นครั ง้ คราวโดยให้ มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทัง้ นี ้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมดต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสญ
ั ชาติไทยตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี ้ ข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ เลือกตั ง้ คณะกรรมการ
ทังชุ
้ ดพร้ อมกันในคราวเดียว โดยให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือคูณด้ วยจานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้
(2) ผู้ถื อ หุ้น แต่ล ะคนจะใช้ ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู่ทัง้ หมดตาม (1) เลื อ กตัง้ บุ คคลเดีย วหรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ูใดมากน้ อย
เพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับ การเลื อกตัง้ เป็ นกรรมการเท่ าจานวน
กรรมการที่จะพึงมี ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้ รับการเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิ น
จานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ เลือกโดยวิธีจบั สลากเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะพึงมี
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง โดยคานึงถึงความ
ต้ องการและประโยชน์สูง สุดของบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่ จะพิจารณา
คัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในด้ านต่างๆ
มีความเข้ าใจเพียงพอด้ านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนาเสนอต่อผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
นอกจากนี ้ บุคคลที่ไ ด้ รั บคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิส ระ จะต้ องมีคุณ สมบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิการกากับดูแลกิจการของทิสโก้ ซึง่ เข้ มงวดกว่าประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุ ปได้ ดงั นี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัท บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทัง้ นี ้ ให้ นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการ
อิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
หรื อผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
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4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามลักษณะที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุน กับบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวาง
การใช้ วิจ ารญาณอย่ างอิ ส ระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถื อหุ้ น รายใหญ่ กรรมการซึ่ง ไม่ใ ช่
กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
หรื อ นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของ
สานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษั ทย่อย 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 การเกินกว่ าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้ บริ การทาง
วิชาชีพนันด้
้ วยเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น
ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิ จการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษา
ที่รับเงินเดือนประจา หรื อ ถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้ นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย และ
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการธนาคารของบุคคลที่
ได้ รับการคัดเลือกตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว คณะกรรมการเห็นควร
เสนอให้ ผ้ ู ถื อหุ้ น พิ จ ารณากาหนดจานวนกรรมการ 9 คน และอนุม ัติ ก ารแต่งตัง้ บุค คลดัง ต่อ ไปนี เ้ ป็ นกรรมการ
ธนาคาร ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดประวัติผ้ ทู ี่ได้ รับการเสนอเป็ นกรรมการ
ธนาคาร ปรากฏตามที่แนบมาพร้ อมนี ้
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รายนาม

ตาแหน่ งที่เสนอ

1. นายปลิว มังกรกนก

กรรมการอิสระ

2. นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ

กรรมการ

3. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์

กรรมการอิสระ

4. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

กรรมการอิสระ

5. นายสถิตย์ อ๋องมณี

กรรมการอิสระ

6. นายทาคาชิ คุโรเมะ

กรรมการ

7. นายชือ-เหา ซุน

กรรมการ

8. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

กรรมการ

9. นายศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์

กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถื อหุ้น พิ จารณาอนุมัติจานวนกรรมการของธนาคารที่ 9 คน และแต่งตัง้
กรรมการตามที่เสนอ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ สาหรับการพิจารณาอนุมตั ิจานวนกรรมการของธนาคาร ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สาหรับการพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
ใช้ วิธีลงคะแนนเสียงแบบ
สะสม (Cumulative Voting) ตามข้ อบังคับของธนาคาร

52

ประวัตบิ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 1
ชื่อ-นามสกุล

: นายปลิว มังกรกนก

ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้

: กรรมการอิสระ

อายุ

: 68 ปี

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 "Energy Literacy for a Sustainable Future"
สถาบันวิทยาการพลังงาน

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

: - ไม่มี -

การถือหุ้น

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)

2,221,010 หุ้น หรื อ 0.28% ของหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมด
้
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
- ไม่มี -

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้ (ร้อยละ 100)

: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคาร
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7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้ (ร้อยละ 100)

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

9

ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 2 กันยายน 2551)
(หมายเหตุ: ดารงตาแหน่งกรรมการอิ สระ ตัง้ แต่วนั ที ่ 1 กรกฎาคม 2555
รวมระยะเวลา 5 ปี )
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

12 ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 1 กรกฎาคม 2548)
(หมายเหตุ: ดารงตาแหน่งกรรมการอิ สระ ตัง้ แต่วนั ที ่ 1 กรกฎาคม 2555
รวมระยะเวลา 5 ปี )
การมี ส่ วนได้ เ สี ยในวาระที่พิจ ารณา
ในครัง้ นี ้

: วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
ในปั จจุบนั

การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2555-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

2553-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

2555-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

2552-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

2554-ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี บริ ษทั จดทะเบียนอื ่น (จานวน 1 แห่ง)
2559-ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ

บริ ษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

กรรมการบริ หารทรัพยากรบุคคล
2555-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั อื ่นทีไ่ ม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน (จานวน 2 แห่ง)
2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิ่ง จากัด

2553-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

หน่วยงานอื ่น (จานวน 3 แห่ง)
2558-ปั จจุบนั

ที่ปรึกษา

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

มูลนิธิหมอเสม พริ ง้ พวงแก้ ว

2547-ปั จจุบนั

กรรมการอานวยการ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
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ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้
2552-2553

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มทิสโก้
2551-2553

กรรมการ

2548-2551

กรรมการ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2548-2549

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

2545-2548

กรรมการ

บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2533-2554

กรรมการ

มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล

ตาแหน่ งในกิจการอื่น (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2556-2558

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สานักบริ หารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555-2558

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

บริ ษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

พิจารณาค่าตอบแทน
2550-2558

รองประธานกรรมการ

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

2516-2555

กรรมการ

บริ ษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ จากัด

2553-2554

กรรมการ

บริ ษัท โซลิโด จากัด

คุณสมบัตเิ พิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

ใช่

ไม่ ใช่


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



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 ลาดับที่ 2
ชื่อ-นามสกุล

: นางอรนุช อภิศักดิ์ศริ ิกุล

ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้

: กรรมการ

อายุ

: 58 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

: ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (บริ หารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร Directors Certification
หลักสูตรต่อต้ านการทุจริ ตสาหรับผู้บริ หารระดับสูง
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 12
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่ นที่ 5
สถาบันวิทยาการการค้ า มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

: - ไม่มี -

การถือหุ้น

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)

- ไม่มี : ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
- ไม่มี -

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้ (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริ หาร

12 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้ (ร้อยละ 100)

: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคาร

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้ (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริ หาร

12 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
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จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

9

ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 2 กันยายน 2551)
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

12 ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 26 เมษายน 2548)
การมี ส่ วนได้ เ สี ยในวาระที่พิจ ารณา
ในครัง้ นี ้

: วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
ในปั จจุบนั

การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

2551-ปั จจุบนั

กรรมการ

2553-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

2548-ปั จจุบนั

กรรมการ

2557-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

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

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
2557-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล

2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ศูนย์การเรี ยนรู้ ทสิ โก้ จากัด

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี บริ ษทั จดทะเบียนอื ่น
- ไม่มี บริ ษทั อื ่นทีไ่ ม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน
- ไม่มี หน่วยงานอื ่น (จานวน 2 แห่ง)
2558-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ SHIFT Fund Facility The United Nations Capital Development Fund
Investment
(UNCDF)

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย

57

ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้
2553-2559

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มทิสโก้

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2556-2557

รักษาการหัวหน้ าพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์

2553-2554

ประธานคณะกรรมการ

2552-2554

กรรมการ

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

กรรมการตรวจสอบ
2553-2554

ประธานคณะกรรมการ

2552-2554

กรรมการ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด

กรรมการตรวจสอบ
2553-2554

ประธานคณะกรรมการ

2552-2554

กรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด

ตาแหน่ งในกิจการอื่น (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2555-2556

อนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ

2553-2554

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง
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ประวัตบิ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 3
ชื่อ-นามสกุล

: รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการเลือกตัง้

: กรรมการอิสระ

อายุ

: 62 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

: 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)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: 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

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

: - ไม่มี -

การถือหุ้น

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)

- ไม่มี : ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
- ไม่มี -

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
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7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้ (ร้อยละ 100)
12 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้ (ร้อยละ 100)

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559 : ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคาร

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้ (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการตรวจสอบ

12 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้ (ร้อยละ 100)

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

9

ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 2 กันยายน 2551)
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

12 ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 26 เมษายน 2548)
การมี ส่ วนได้ เ สี ยในวาระที่พิจ ารณา
ในครัง้ นี ้

: วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
ในปั จจุบนั

เหตุผลในการเสนอแต่ งตัง้ กรรมการอิสระ : รองศาสตราจารย์ ดร. อัง ครั ต น์ เพรี ยบจริ ย วัฒ น์ เป็ นบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ และ
ทีดารงตาแหน่ งเกินกว่ า 9 ปี ต่ อเนื่องกัน
ความสามารถเป็ นที่ยอมรับอย่างสูง มีประสบการณ์และความเข้ าใจในธุรกิจสถาบัน
การเงินที่เหมาะสมและจาเป็ นต่อการสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการให้
บรรลุเป้าหมาย
การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2556-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2551-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

2556-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งในกิจการอื่น
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี บริ ษทั จดทะเบียนอื ่น
- ไม่มี บริ ษทั อื ่นทีไ่ ม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน
-ไม่มี-
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ตาแหน่ งในกิจการอื่น (ต่ อ)
หน่วยงานอื ่น (จานวน 5 แห่ง)
2559-ปั จจุบนั

คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง

การรถไฟแห่งประเทศไทย

2557-ปั จจุบนั

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2555-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

2545-ปั จจุบนั

คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2535-ปั จจุบนั

ที่ปรึกษาฝ่ ายกากับบริ ษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2554-2556

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2551-2554

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2550-2554

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2548-2554

กรรมการอิสระ

2548-2550

กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในกิจการอื่น (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2555-2559

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ

2557-2558

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง

บริ ษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

2551-2558

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2552-2558

คณะทางานเพื่อติดตามการปฏิบตั ิด้านบัญชี
และบรรษัทภิบาล

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

2549-2558

ประธานคณะกรรมการกากับดูแล

กองทุนเปิ ดดัชนีพนั ธบัตรไทยเอบีเอฟ

2540-2559

รองศาสตราจารย์

คณะบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2555-2556

คณะอนุกรรมการการเงินงบประมาณและ

การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การลงทุน
2554-2555

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

2547-2555

กรรมการอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้ านบัญชี)

สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน

2545-2555

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ทศท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
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คุณสมบัตเิ พิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

ใช่

ไม่ ใช่


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



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 ลาดับที่ 4
ชื่อ-นามสกุล

: นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้

: กรรมการอิสระ

อายุ

: 62 ปี

สัญชาติ

: ไทย

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
หลักสูตร Driving Company Success with IT
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

: - ไม่มี -

การถือหุ้น

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)

- ไม่มี : ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
- ไม่มี -

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
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7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้ (ร้อยละ 100)
11 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้ (ร้อยละ 91.7)
2 ครัง้ จากทังหมด
้
2 ครัง้ (ร้อยละ 100)

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559 : ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคาร

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้ (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการตรวจสอบ

11 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้ (ร้อยละ 91.7)

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

7

ปี

6

ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 11 มิถนุ ายน 2553)
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 22 เมษายน 2554)
การมี ส่ วนได้ เ สี ยในวาระที่พิจ ารณา
ในครัง้ นี ้

: วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
ในปั จจุบนั

การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2556-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

2554-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

2553-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

2554-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งในกิจการอื่น
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี บริ ษทั จดทะเบียนอื ่น (จานวน 2 แห่ง)
2557-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บริ ษัท อสมท จากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
2559-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริ ษทั อื ่นทีไ่ ม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน (จานวน 3 แห่ง)
2556-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และ

บริ ษัท บางกอกกล๊ าส จากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2553-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท บ้ านร่ วมทางฝั น จากัด

2545-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท กระบี่ เภตรา จากัด
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ตาแหน่ งในกิจการอื่น (ต่ อ)
หน่วยงานอื ่น (จานวน 8 แห่ง)
กระทรวงการคลัง

2556-ปั จจุบนั

กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน

2556-ปั จจุบนั

ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD และ
อนุกรรมการศูนย์พฒ
ั นาการกากับดูแลกิจการที่ดี

2556-ปั จจุบนั

กรรมการ

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

2554-ปั จจุบนั

กรรมการจรรยาบรรณ

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์

2553-ปั จจุบนั

ที่ปรึกษา

สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย

2553-ปั จจุบนั

ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปั ญญา
และการค้ าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง

2553-ปั จจุบนั

คณะกรรมการวินยั กรรมการและผู้บริ หารของ
บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

2550-ปั จจุบนั

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่น (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2554-2559

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

สานักงานคณะกรรมการกากับตลาดสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า
แห่งประเทศไทย

2554-2557

คณะกรรมการพิจารณากรรมการแห่งปี

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

2553-2556

กรรมการตรวจสอบและประเมินผล

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม

ประจากระทรวงกลาโหม
2551-2555

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

ในคณะกรรมการประกอบธุรกิจคนต่างด้ าว
คุณสมบัตเิ พิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

ใช่

ไม่ ใช่


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



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 ลาดับที่ 5
ชื่อ-นามสกุล

: นายสถิตย์ อ๋ องมณี

ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้

: กรรมการอิสระ

อายุ

: 70 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

: M.B.A. (Finance)
Fairleigh Dickinson University, USA
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: - ไม่มี -

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

: - ไม่มี -

การถือหุ้น

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)

100,035 หุ้น หรื อ 0.01% ของหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมด
้
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
- ไม่มี -

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้ (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

2 ครัง้ จากทังหมด
้
2 ครัง้ (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการสรรหาและ

8 ครัง้ จากทังหมด
้
8 ครัง้ (ร้อยละ 100)

พิจารณาค่าตอบแทน
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้ (ร้อยละ 100)

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2

ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 22 เมษายน 2557)
(หมายเหตุ: ดารงตาแหน่งกรรมการอิ สระ ตัง้ แต่วนั ที ่ 7 มกราคม 2559
รวมระยะเวลา 1 ปี )
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2

ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 22 เมษายน 2557)
(หมายเหตุ: ดารงตาแหน่งกรรมการอิ สระ ตัง้ แต่วนั ที ่ 7 มกราคม 2559
รวมระยะเวลา 1 ปี )
การมี ส่ วนได้ เ สี ยในวาระที่พิจ ารณา
ในครัง้ นี ้

: วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
ในปั จจุบนั
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การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2559-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2558-ปั จจุบนั

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2557-ปั จจุบนั

กรรมการกากับดูแลกิจการ

2559-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

2557-ปั จจุบนั

กรรมการ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี บริ ษทั จดทะเบียนอื ่น
- ไม่มี บริ ษทั อื ่นทีไ่ ม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน
- ไม่มี หน่วยงานอื ่น
- ไม่มี ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้
2557-2559

กรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2556-2557

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

2555

NCC Ambassador

2552-2553

ที่ปรึกษา

2557-2559

กรรมการ

2548-2551

ที่ปรึกษา

2554-2556

ประธานคณะกรรมการ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
2554-2556

ประธานคณะกรรมการ

บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในกิจการอื่น (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
- ไม่มี -
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คุณสมบัตเิ พิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

ใช่

ไม่ ใช่


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



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 ลาดับที่ 6
ชื่อ-นามสกุล

: นายทาคาชิ คุโรเมะ
Mr. Takashi Kurome

ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้

: กรรมการ

อายุ

: 47 ปี

สัญชาติ

: ญี่ปนุ่

วุฒกิ ารศึกษา

: Bachelor of Economics
The University of Tokyo, Japan

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร Directors Certification
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

: - ไม่มี -

การถือหุ้น

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)

- ไม่มี : ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
- ไม่มี -

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

4 ครัง้ จากทังหมด
้
4 ครัง้ (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริ หาร

6 ครัง้ จากทังหมด
้
6 ครัง้ (ร้อยละ 100)

: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร

4 ครัง้ จากทังหมด
้
4 ครัง้ (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริ หาร

6 ครัง้ จากทังหมด
้
6 ครัง้ (ร้อยละ 100)

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1

ปี

1

ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 5 กรกฎาคม 2559)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 5 กรกฎาคม 2559)
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 5 กรกฎาคม 2559)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 5 กรกฎาคม 2559)
การมี ส่ วนได้ เ สี ยในวาระที่พิจ ารณา
ในครัง้ นี ้

: วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
ในปั จจุบนั
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การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

กรรมการบริ หาร
2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี บริ ษทั จดทะเบียนอื ่น
- ไม่มี บริ ษทั อื ่นทีไ่ ม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน (จานวน 1 แห่ง)
2559-ปั จจุบนั

Managing Director

MHBC Consulting (Thailand) Company Limited

หน่วยงานอื ่น
- ไม่มี ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่น (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
- ไม่มี -

70

ประวัตบิ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 7
ชื่อ-นามสกุล

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

ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้

: กรรมการ

อายุ

: 39 ปี

สัญชาติ

: ไต้ หวัน

วุฒกิ ารศึกษา

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

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

: - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: - ไม่มี -

การถือหุ้น

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)

- ไม่มี : ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
- ไม่มี -

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

:

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัท

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้ (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริ หาร

12 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้ (ร้อยละ 100)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคาร

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้ (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริ หาร

12 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้ (ร้อยละ 100)

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

6

ปี

3

ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 28 มิถนุ ายน 2554)
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 22 เมษายน 2557)
การมี ส่ วนได้ เ สี ยในวาระที่พิจ ารณา
ในครัง้ นี ้

: วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
ในปั จจุบนั
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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)

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี บริ ษทั จดทะเบียนอื ่น
- ไม่มี บริ ษทั อื ่นทีไ่ ม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน (จานวน 1 แห่ง)
2556-ปั จจุบนั

Senior Vice President

CDIB & Partners Investment Holding Corporation

หน่วยงานอื ่น
- ไม่มี ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่น (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2553-2555

Senior Manager

2555-2556

Assistant Vice President

CDIB & Partners Investment Holding Corporation
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ประวัตบิ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 8
ชื่อ-นามสกุล

: นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้

: กรรมการ

อายุ

: 55 ปี

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร Directors Certification
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

: - ไม่มี -

การถือหุ้น

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)

3,644,000 หุ้น หรื อ 0.46% ของหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมด
้
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ไม่มี

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

6 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้ (ร้อยละ 85.7)

คณะกรรมการบริ หาร

11 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้ (ร้อยละ 91.7)

: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร

6 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้ (ร้อยละ 85.7)

คณะกรรมการบริ หาร

11 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้ (ร้อยละ 91.7)

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

8 ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 2 กันยายน 2551)
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

8 ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 12 ธันวาคม 2551)
การมี ส่ วนได้ เ สี ยในวาระที่พิจ ารณา
ในครัง้ นี ้

: วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
ในปั จจุบนั
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การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
ม.ค. 2560-ปั จจุบนั ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มทิสโก้
2558-ปั จจุบนั

กรรมการอานวยการ

2552-ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร

2551-ปั จจุบนั

กรรมการ

2552-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

กรรมการบริ หาร
2552-ปั จจุบนั

กรรมการ

มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี บริ ษทั จดทะเบียนอื ่น
- ไม่มี บริ ษทั อื ่นทีไ่ ม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน (จานวน 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

หน่วยงานอื ่น (จานวน 1 แห่ง)
2553-ปั จจุบนั

กรรมการ

สมาคมธนาคารไทย

2553-2557

กรรมการผู้จดั การใหญ่

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2552-2559

กรรมการผู้จดั การใหญ่

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2552-2554

กรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด

2548-2554

กรรมการ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด

ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้

ตาแหน่ งในกิจการอื่น (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
- ไม่มี -
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ประวัตบิ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 9
ชื่อ-นามสกุล

: นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้

: กรรมการ

อายุ

: 49 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

: Master of Business Administration
(International Business)
University of Hawaii at Manoa, USA
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Japan-focused Management Program
Japan-America Institute of Management Science, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร Directors Certification
หลักสูตร Directors Accreditation Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

: - ไม่มี -

การถือหุ้น

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)

66,177 หุ้น หรื อ 0.01% ของหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมด
้
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
- ไม่มี -

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- ไม่มี : ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
- ไม่มี จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

การมี ส่ วนได้ เ สี ยในวาระที่พิจ ารณา
ในครัง้ นี ้

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

- ไม่มี -

: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

- ไม่มี -

: วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
ในปั จจุบนั
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การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
ม.ค. 2560-ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การใหญ่

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ม.ค. 2560-ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การใหญ่

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี บริ ษทั จดทะเบียนอื ่น
- ไม่มี บริ ษทั อื ่นทีไ่ ม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน (จานวน 1 แห่ง)
2549-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท แอกซ่าประกันภัย จากัด (มหาชน)

2553-2559

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2553-2559

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2558-มี.ค. 2560

ประธานคณะกรรมการ

บริ ษัท เอชทีซี ลีสซิง่ จากัด

2553-ก.พ. 2560

ประธานคณะกรรมการ

บริ ษัท ไฮเวย์ จากัด

2552-ก.พ. 2560

กรรมการ

2552-มี.ค. 2560

ประธานคณะกรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิง่ จากัด

2552-2554

กรรมการ

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

2552-2554

กรรมการ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด

หน่วยงานอื ่น
- ไม่มี ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้

ตาแหน่ งในกิจการอื่น (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
- ไม่มี -
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการและรั บทราบค่ าตอบแทนกรรมการในปั จจุบัน

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 มีมติ
อนุมตั ิค่าตอบแทนสาหรับกรรมการที่ไม่ได้ ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
และ/หรื อดารงตาแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม ค่ าตอบแทนรายเดือน และ
โบนัส ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่
ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่จะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึง
สิทธิ ที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ อื่นเพิ่ มเติม กรณี ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เพิ่มเติม
ข้ อบังคับของธนาคารกาหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ สาหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้ รับมอบหมายนันให้
้ คณะกรรมการเป็ นผู้
กาหนด ขอบเขตหน้ าที่ของกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานในคณะกรรมการชุดอื่นปรากฏตามรายละเอียดใน
ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 8 การจัดการ และหัวข้ อที่ 9 การกากับดูแลกิจการ ของรายงานประจาปี
ในการพิ จ ารณาค่า ตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทนของ
บริ ษั ท ใหญ่ จ ะเป็ นผู้ พิ จ ารณาอัต ราค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมและเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดย อัต ราและ
องค์ ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องสามารถจูงใจกรรมการที่ มีความสามารถและมีความสาคัญต่อการ
ปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการ โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่ มากเกิ นความจาเป็ น ค่าตอบแทนสาหรั บ
กรรมการที่มิได้ เป็ นผู้บริ หารควรพิจารณาตามหลักปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรมนันๆ
้ ซึง่ พิจารณาจากประสบการณ์
ทางาน ความตังใจและทุ
้
่มเท รวมทังคุ
้ ณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการแต่ละคนสามารถทาให้ กบั บริ ษัทได้ ในกรณี ที่
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ กรรมการรายใดทาหน้ าที่เพิ่มเติม (เช่น การเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็ นต้ น)
กรรมการรายนันจะได้
้
รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการที่ได้ รับมอบหมายหน้ าที่เพิ่มเติมดังกล่าว
อนึง่ สาหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ
ของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ ว กลุ่มทิสโก้ มีการจ่ายค่าตอบแทน
ให้ แก่กรรมการที่มิได้ ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และ/หรื อ ดารงตาแหน่ง
ผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรู ปแบบและอัตราเดียวกับที่จ่ายให้ กรรมการบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการของบริ ษัทย่อยแต่ละบริ ษัทตามที่ได้ รั บ
มอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่จะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงสิทธิที่
กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ อื่นเพิ่มเติม กรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบัติ
หน้ าที่เพิ่มเติม นอกจากนีย้ ังมีค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน อาทิ รถประจาตาแหน่งสาหรั บประธานคณะกรรมการ การ
ประกันภัยความรั บผิดของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท และประกันภัยกลุ่ม หรื อประกันสุขภาพกลุ่ม เฉพาะ
สาหรับกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไป
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ในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี เพื่อให้ มนั่ ใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
จากการพิ จารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนในปั จจุบัน พบว่า อัตราดังกล่าวต่ากว่าค่าเฉลี่ย ทั่วไปในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
คณะกรรมการโดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนสาหรั บกรรมการที่มิได้ ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิ สโก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) และ/หรื อ ดารงตาแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม ค่าตอบแทนราย
เดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ 600,000 บาทต่อปี การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท
และประกันภัยกลุ่ม หรื อประกันสุขภาพกลุ่ม เฉพาะสาหรั บกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปี ขึน้ ไป โดยให้ มีผล
ตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น จะกาหนดจานวนเงินที่
แน่นอน และจานวนเงินที่จะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์
อื่นเพิ่มเติมกรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เพิ่มเติม
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมให้ แก่กรรมการที่มิได้
ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และ/หรื อ ดารงตาแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัท
ในกลุ่มทิสโก้ ในรู ปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ 600,000 บาทต่อปี
การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท และประกันภัยกลุ่ม หรื อประกันสุขภาพกลุ่ม เฉพาะ
สาหรับกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไป โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ
ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น จะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่จะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
้ ้ ไม่
รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ให้ ปฏิบัติหน้ าที่เพิ่มเติม และคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิ จารณารั บทราบค่าตอบแทนกรรมการใน
ปั จจุบนั
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุม
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนสาหรั บปี 2560

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ข้ อบังคับของธนาคารกาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงิน
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีธนาคารสาหรับปี
2560 ตามแนวปฏิบตั ิเรื่ องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี ภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคารโดยได้ รับค่าตอบแทนเป็ นจานวนไม่เกิน 4,300,000 บาท และ
ค่าบริ การอื่นเป็ นจานวนรวมไม่เกิน 3,050,000 บาท
รายละเอียดค่าตอบแทนสาหรับปี 2560 เสนอโดยบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นดังนี ้

ค่ าตอบแทนสาหรั บผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของธนาคารทิสโก้
ค่าบริ การอื่น

2560

2559

4,300,000
3,050,000

3,700,000
1,050,000

(หน่ วย: บาท)
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(ร้ อยละ)
16.2
190.5

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารโดย บริ ษัท สานักงาน อีวาย สาหรับปี 2560 จานวน 4,300,000 บาท
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 16.2 หรื อ 600,000 บาท การปรับเพิ่มของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นไปตามปริ มาณงานที่
เพิ่มขึ ้น ตามการบังคับใช้ มาตรฐานบัญชีใหม่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และการซื ้อธุรกิจที่คาดว่าจะเสร็ จสมบูรณ์ ภายใน
ครึ่งปี หลังของปี 2560
ค่าบริ การอื่นจานวนไม่เกิน 3,050,000 บาท เพิ่มขึ ้นจานวน 2,000,000 บาทจากปี ก่อน ทังนี
้ ้ ค่าบริ การส่วนที่
เพิ่มขึ ้นนอกเหนือจากการจัดทารายงานพิเศษตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็ นไปตามปริ มาณงานเพื่อ
สอบทานธุรกรรมการซื ้อธุรกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
สาหรับปี 2560 บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชี
1. นางสาวสมใจ คุณปสุต
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้ อย

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี
4499
4951
4172

จานวนปี ที่สอบบัญชีให้ ทสิ โก้
1
-

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ รายละเอียดประวัติผ้ ูสอบบัญชี
ปรากฏตามที่แนบมาพร้ อมนี ้
79

ภายหลังจากการพิ จารณา คุณภาพงาน ความน่าเชื่ อถื อ ความเชี่ ยวชาญ และระยะเวลาส่งมอบงานของ
ผู้สอบบัญชีตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
ของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคารโดยได้ รับค่าตอบแทนจานวนไม่เกิน 4,300,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของธนาคารสาหรั บปี 2560 โดยได้ รับค่าตอบแทนจานวนไม่เกิน 4,300,000 บาท ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญชี ดงั กล่าว
จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี ้
- นางสาวสมใจ คุณปสุต
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
- นางนงลักษณ์ พุ่มน้ อย

ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4499 และ/ หรื อ
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4951 และ/ หรื อ
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4172

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึง่ สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ประวัตผิ ้ ูสอบบัญชี ลาดับที่ 1
ชื่อ-นามสกุล

: นางสาวสมใจ คุณปสุต

อายุ

: 46 ปี

การศึกษา

: บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน

: 4499

วันที่ขนึ ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

: 2538

ตาแหน่ งปั จจุบัน

: 2548-ปั จจุบนั

หุ้นส่วน
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ตาแหน่ งอื่น

: - ไม่มี -

ประสบการณ์

: 2535-ปั จจุบนั

จานวนปี ที่สอบบัญชีให้ ทสิ โก้

: 1 ปี

บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ความสัมพันธ์ และ/หรื อ การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท และบริ ษัทย่ อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง
: - ไม่มี -
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ประวัตผิ ้ ูสอบบัญชี ลาดับที่ 2
ชื่อ-นามสกุล

: นางสาวรั ชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์

อายุ

: 45 ปี

การศึกษา

: วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต ภาควิชาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน

: 4451

วันที่ขนึ ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

: 2544

ตาแหน่ งปั จจุบัน

: 2548-ปั จจุบนั

หุ้นส่วน
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ตาแหน่ งอื่น

: - ไม่มี -

ประสบการณ์

: 2535-ปั จจุบนั

จานวนปี ที่สอบบัญชีให้ ทสิ โก้

: - ปี

บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ความสัมพันธ์ และ/หรื อ การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท และบริ ษัทย่ อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง
: - ไม่มี -
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ประวัตผิ ้ ูสอบบัญชี ลาดับที่ 3
ชื่อ-นามสกุล

: นางนงลักษณ์ พุ่มน้ อย

อายุ

: 49 ปี

การศึกษา

ั ฑิต
: บัญชีบณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน

: 4172

วันที่ขนึ ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

: 2536

ตาแหน่ งปั จจุบัน

: 2546-ปั จจุบนั

หุ้นส่วน
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ตาแหน่ งอื่น

: - ไม่มี -

ประสบการณ์

: 2533-ปั จจุบนั

จานวนปี ที่สอบบัญชีให้ ทสิ โก้

: - ปี

บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ความสัมพันธ์ และ/หรื อ การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท และบริ ษัทย่ อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง
: - ไม่มี -
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขข้ อบังคับบริษัทข้ อที่ 33 อานาจกรรมการ

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ธนาคารทิสโก้ ม่งุ เน้ นการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ การปฏิบตั ิตาม
บทบาทด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นไปอย่างครบถ้ วน โดยเฉพาะหน้ าที่ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการในการ
กากับดูแลและติดตามการดาเนินงานของบริ ษัท อานาจของกรรมการจึงควรได้ รับการระบุอย่างชัดเจนในข้ อบังคับบริ ษัท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการยังได้ เสนอแนะให้ ปรับปรุ งการลงนามโดยกรรมการผู้มีอานาจเป็ นระบบการลง
นามโดยกรรมการสองท่าน เพื่อให้ มีการถ่วงดุลอานาจตามหลักของการกากับดูแลกิจการที่ดี
ด้ วยเหตุนี ้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับข้ อที่ 33 อานาจ
กรรมการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ข้ อบังคับเดิม
ข้ อ 33. อานาจกรรมการ
คณะกรรมการมีอานาจและหน้ าที่จดั การบริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ ก รรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคน ปฏิ บัติก ารอย่ างใดอย่ า งหนึ่ ง แทน
คณะกรรมการก็ได้ สาหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้ รับมอบหมายนันให้
้ คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนด
ประธานคณะกรรมการบริ หารคนเดียว หรื อ กรรมการบริ หารอื่นร่ วมกันสองคน มีอานาจลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสาคัญของบริ ษัทกระทาการใดๆ แทนบริ ษัทได้
คณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนด และแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท
ข้ อบังคับใหม่
ข้ อ 33. อานาจกรรมการ
คณะกรรมการมี อานาจและหน้าที จ่ ดั การบริ ษัทให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ ของที ป่ ระชุมผูถ้ ื อหุน้
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ ก รรมการคนหนึ่ ง หรื อหลายคน ปฏิ บ ัติ ก ารอย่ างใดอย่ างหนึ่ ง แทน
คณะกรรมการก็ได้ สาหรับค่าตอบแทนกรรมการผูไ้ ด้รับมอบหมายนัน้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนด
ประธานคณะกรรมการบริ หารหรื อกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรื อ กรรมการบริ หารอื ่น คนใดคนหนึ่ งร่ วมกัน
จานวนสองคน มี อานาจลงลายมื อชื อ่ และประทับตราสาคัญของบริ ษทั กระทาการใดๆ แทนบริ ษทั ได้
คณะกรรมการมี อานาจพิ จารณากาหนด และแก้ไขเปลี ย่ นแปลงชื อ่ กรรมการผูม้ ี อานาจลงนามผูกพันบริ ษทั
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิ จารณาและอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อที่ 33 อานาจ
กรรมการ ตามที่เสนอ
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัตกิ ารรั บโอนธุรกิจลูกค้ ารายย่ อยของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด
(มหาชน)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
เพื่ อรองรั บการเติบ โตในอนาคตและขยายฐานลูก ค้ าท่ ามกลางภาวะการแข่ งขัน ที่ รุน แรง ธนาคารทิ ส โก้
(“ธนาคาร”) มีความประสงค์ที่จะรับโอนธุรกิจลูกค้ ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
(“SCBT”) ซึง่ ประกอบด้ วยธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อเพื่อการเคหะ บริ การธนบดี
ธนกิจ นายหน้ าประกันภัย และบริ การเงินฝากรายย่อย โดยมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แบ่งเป็ นส่วน
ของสินทรั พย์จานวน 41,974 ล้ านบาท และหนีส้ ินจานวน 34,664 ล้ านบาท ทัง้ นี ้ ธนาคารจะชาระค่าตอบแทนเป็ น
จานวนเงินรวมไม่เกินมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (มูลค่าสินทรัพย์หกั ด้ วยมูลค่าหนี ้สิน) ณ วันรับโอนธุรกิจ ทังนี
้ ้ ภายใต้ เงื่อนไข
และข้ อกาหนดที่ทงสองฝ่
ั้
ายตกลงกัน โดยการรับโอนธุรกิจดังกล่าวคาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในปี 2560
ในการรับโอนธุรกิจ ซึง่ รวมถึงธุรกิจบัตรเครดิตนัน้ บริ ษัท ออล-เวย์ส จากัด (“ออล-เวย์ส”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยใน
กลุ่มทิ ส โก้ ถูก กาหนดให้ เป็ นผู้รั บโอนธุรกิ จบัตรเครดิต และธนาคารในฐานะตัวแทนของออล-เวย์ สจะเป็ นผู้ช าระ
ค่าตอบแทนสาหรั บการซื ้อธุรกิจบัตรเครดิต ทัง้ นี ้ มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของธุรกิจบัตรเครดิต
แบ่งเป็ นส่วนของสินทรัพย์จานวน 4,394 ล้ านบาท และหนี ้สินจานวน 317 ล้ านบาท
ตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยการรับโอนกิจการดังกล่าวข้ างต้ นไม่มีขนาดหรื อลักษณะของรายการเข้ าข่ายเป็ นรายการที่ต้องขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
2551 การรับโอนกิจการดังกล่าวต้ องเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการรั บโอนธุรกิจลูกค้ ารายย่อยจาก SCBT ในอัตรา
ค่าตอบแทนเป็ นจ านวนเงิ น ไม่เกิ นมูลค่าสิ นทรั พ ย์ สุทธิ (มูลค่าสิ นทรั พ ย์ หักด้ วยมูล ค่าหนี ส้ ิ น) ณ วันรั บโอนธุร กิ จ
เนื่องจากโอกาสทางธุรกิจนี ้จะช่วยขยายฐานลูกค้ าและทาให้ กลุ่มทิสโก้ สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรับ
ลูกค้ ารายย่อยได้ อย่างหลากหลายให้ แก่ลกู ค้ าทุกกลุม่ ได้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังเห็น ควรเสนอให้ ผ้ ูถื อหุ้นพิ จ ารณาอนุมัติให้ คณะกรรมการพิ จารณากาหนด
เงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ของรายการนี ้
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
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สารสนเทศการรั บโอนธุรกิจลูกค้ ารายย่ อยจาก
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
1. วัน เดือน ปี ที่เข้ าทารายการ
จะดาเนินการโดยเร็ ว ทังนี
้ ้ ภายหลังได้ รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) และ
ได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง และความสัมพันธ์ กับธนาคาร
ผู้รับโอน
ผู้โอน
ความสัมพันธ์กบั ธนาคาร

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“SCBT”)
- ไม่มี -

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
คณะกรรมการเห็นชอบให้ ธนาคารรั บโอนธุรกิ จลูกค้ ารายย่อยจาก SCBT ซึ่งประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อเพื่อ บริ การธนบดีธนกิจ นายหน้ าประกันภัย และบริ การเงินฝากรายย่อย
โดยธุรกิจลูกค้ ารายย่อยทังหมดคิ
้
ดเป็ นมูลค่าจานวนเงินไม่เกินมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิที่จะโอนมา ณ วันรับโอนธุรกิจ
ทังนี
้ ้ มูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิหมายความถึงมูลค่าสินทรัพย์หกั ด้ วยมูลค่าหนี ้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธุรกิจลูกค้ ารายย่อยของ SCBT ประกอบไปด้ วยสินทรัพย์จานวน 41,974 ล้ านบาท
และหนี ้สินจานวน 34,664 ล้ านบาท
4. รายละเอียดของสินทรั พย์ ท่ ไี ด้ มา
4.1 ภาพรวมธุรกิจ
SCBT เป็ นบริ ษัทย่อยของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด ธุรกิจของ SCBT แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม
ได้ แก่ ธุรกิจลูกค้ ารายย่อย ธุรกิจลูกค้ าบรรษัทและสถาบัน และธุรกิจวาณิชธนกิจ SCBT ให้ บริ การสินเชื่อรายย่อย
ที่หลากหลายซึง่ ประกอบด้ วยธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
รวมถึงผลิตภัณฑ์เงินฝากรายย่อย และการให้ บริ การธนบดีธนกิจ ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์รวม
ที่ธนาคารประสงค์จะรั บโอนมีมูลค่า 41,974 ล้ านบาท ในจานวนนัน้ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีส่วนแบ่ง
ยอดลูกหนี ้สินเชื่อมากที่สดุ เมื่อเทียบกับมูลค่าลูกหนี ้สินเชื่อรวมที่ธนาคารประสงค์จะรับโอน คิดเป็ นจานวน
บัญชีลกู หนี ้ประมาณ 15,000 บัญชี และยอดลูกหนี ้สุทธิ 25,783 ล้ านบาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
นอกจากนี ้ SCBT ยังมียอดลูกหนี ้สุทธิของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลจานวน 6,718 ล้ านบาท ยอดลูกหนี ้สุทธิของ
ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจรายย่อยจานวน 4,697 ล้ านบาท ยอดเงินรับฝากธุรกิจเงินฝากรายย่อยจานวน 33,623 ล้ านบาท
และหนี ้สินส่วนอื่นที่เกี่ยวข้ องกับสินเชื่อมูลค่า 1,041 ล้ านบาท
ในการรับโอนธุรกิจ ซึง่ รวมถึงธุรกิจบัตรเครดิตนัน้ บริ ษัท ออล-เวย์ส จากัด (“ออล-เวย์ส”) ซึง่ เป็ นบริ ษัท
ย่อยในกลุ่มทิสโก้ ถูกกาหนดให้ เป็ นผู้รับโอนธุรกิจบั ตรเครดิต และธนาคารในฐานะตัวแทนของออล-เวย์สจะ
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เป็ นผู้ชาระค่าตอบแทนสาหรับการซื ้อธุรกิจบัตรเครดิต ทังนี
้ ้ มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของ
ธุรกิจบัตรเครดิตแบ่งเป็ นส่วนของสินทรัพย์จานวน 4,394 ล้ านบาท และส่วนหนี ้สินจานวน 317 ล้ านบาท
4.2 รายละเอียดสินทรัพย์/หนี ้สินที่รับโอน (ตัวเลขก่อนตรวจสอบ)
(หน่วย: ล้ านบาท)
2559
สินทรั พย์
เงินให้ สนิ เชื่อ
- บัตรเครดิต
- สินเชื่อเพื่อการเคหะ
- สินเชื่อส่วนบุคคล
- สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
- สินเชื่ออื่นๆ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
เงินสด
สินทรัพย์อื่นๆ
สังหาริ มทรัพย์
รวมสินทรั พย์
หนีส้ ิน
เงินฝาก
คะแนนสะสมแลกของรางวัล
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน

41,716
4,394
25,783
6,718
4,697
124
205
46
2
6
41,974
33,623
285
46
710
34,664

5. เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
เป็ นราคาที่ตกลงกันระหว่างธนาคารและ SCBT
6. ผลประโยชน์ ท่ ธี นาคารคาดว่ าจะได้ รับ
เสริ มความแข็งแกร่ งให้ กับธุรกิจลูกค้ ารายย่อยและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการขยายฐานลูกค้ าจากการมี
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่หลากหลาย ตลอดจนเป็ นการสร้ างมูลค่าผลประโยชน์จากการรับโอนธุรกิจ
7. แหล่ งเงินทุนที่ใช้
การชาระเงินจะใช้ เงินทุนภายในของธนาคาร
8. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ
คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบให้ ดาเนินการรับโอนธุรกิจลูกค้ ารายย่อยของ SCBT
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วาระที่ 10 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
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เอกสารฉบับนีพ้ มิ พ์ ด้วยนา้ หมึกถั่วเหลืองบนกระดาษรีไซเคิลซึ่งเป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม
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