บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หนังสือบอกกล่ าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560
วันพฤหัสบดีท่ ี 20 เมษายน 2560

สารบัญ

หนังสือบอกกล่ าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
เอกสารประกอบการเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ข้ อปฏิบตั ิในการเข้ าร่ วมประชุม
 เอกสารหรื อหลักฐานที่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้ องนามาแสดง/มอบเพื่อลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
 ประวัติกรรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
 ข้ อบังคับของบริ ษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 แผนที่สถานที่ประชุม
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
 รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2559
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3)
 ประวัติบคุ คลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
 ประวัติผ้ สู อบบัญชี (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)
เอกสารแนบ
 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 รายงานประจาปี 2559 (แผ่นซีดีรอม) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)
 ซองธุรกิจตอบรับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
สานักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2633 6805 โทรสาร 0 2633 6818
อีเมล tisco_cs@tisco.co.th

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2633 6868 โทรสาร 0 2633 6855
อีเมล ir@tisco.co.th

หน้ า
1

2
5
7
19
25

26
51
68
107

(ท้ ายเล่ม)
(ตามแนบ)
(ตามแนบ)
(ตามแนบ)

วันที่ 17 มีนาคม 2560
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. ข้ อปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุม
2. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
3. ข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ทิ สโก้ ไฟแนนเชี ย ลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ในหมวดเรื่ อ ง การประชุมผู้ถื อ หุ้น
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 บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2560 ได้ มีมติกาหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา
14.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 12 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ โดยมีระเบียบการ
ประชุมดังต่อไปนี ้
1. แจ้ งให้ ทราบว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็ นไปโดยชอบ
2. พิจารณาว่าองค์ประชุมครบหรื อไม่
3. พิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามวาระการประชุมที่สง่ มาด้ วยนี ้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ
ที่ส่งมาด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษาและดาเนินการตามข้ อปฏิบตั ิในการเข้ าร่ วม
ประชุมที่ส่งมาด้ วยนี ้เพื่อความสะดวกของท่านและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของการประชุม นอกจากนี ้ หากท่านมี
ข้ อสงสัยหรื อคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้ คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารชี ้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่ง
คาถามล่วงหน้ ามายังบริ ษัทได้ ที่ ir@tisco.co.th หรื อโทรสารหมายเลข 0 2633 6855
อนึ่ง บริ ษัทได้ จัดทารายงานประจาปี 2559 ในรู ปแบบแผ่นซีดีรอม (CD-ROM) ตามที่ได้ จัดส่งมาให้ ผ้ ูถือหุ้น
ทุกท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรู ปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ ที่แผนกนักลงทุน
สัมพันธ์ บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ชัน้ 7 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0 2633 6868 โทรสาร 0 2633 6855
ขอแสดงความนับถือ

(นายปลิว มังกรกนก)
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
สานักเลขานุการบริ ษัท

โทรศัพท์ 0 2633 6868
โทรศัพท์ 0 2633 6805

โทรสาร 0 2633 6855
โทรสาร 0 2633 6818

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ข้ อปฏิบัตใิ นการเข้ าร่ วมประชุม
1. การลงทะเบียนเข้ าประชุม
1.1 ผู้ถื อหุ้น /ผู้รั บ มอบฉัน ทะ สามารถลงทะเบี ย นเข้ า ร่ วมประชุมได้ ร ะหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น.
ของวันประชุม ณ บริ เวณส่วนลงทะเบียน ชัน้ 1 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุ งเทพฯ 10500 และผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ จะได้ รับหลักฐานการลงทะเบียน เพื่อใช้ แสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ของ
บริ ษัทสาหรับ
 รับอาหารว่าง ณ บริ เวณ ชัน้ 1 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ในระหว่างเวลา 10.00-14.00 น.
 แสดงสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้ องประชุม ชัน้ 12 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์
1.2 ผู้ถือหุ้นจะต้ องกรอกรายละเอียดในหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ ครบถ้ วนชัดเจน
ดังนี ้
 แจ้ งความประสงค์ว่าจะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะเข้ าประชุมแทนโดย
การทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่จดั พิมพ์ไว้ ในหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ ามี) ลงลายมือชื่อท้ ายหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. การออกเสียงลงคะแนน
2.1 ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องกรอกการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
2.2 ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยเห็นด้ วยทุกวาระตามจานวนเสียงทังหมด
้
หรื อ จะออกเสียงแต่ละวาระก็ได้ โดยการทาเครื่ องหมาย หน้ าข้ อที่ต้องการในหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
2.3 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะเห็นด้ วยในทุกวาระตามจานวนเสียงทังหมด
้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้น และ/หรื อ
ผู้รับมอบฉันทะทาเครื่ องหมาย  หน้ าข้ อ “เห็นด้ วยทุกวาระ ตามจานวนเสียงทั้งหมด”
2.4 ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบ
ฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งตามจานวนเสียงทัง้ หมด คือ “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ
“งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้ (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่
เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึง่ จะสามารถออก
เสียงลงคะแนนเห็นด้ วยบางส่วน หรื อไม่เห็นด้ วยบางส่วน หรื องดออกเสียงบางส่วนได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ วต้ อง
ไม่เกินจานวนเสียงทังหมดที
้
่มีอยู่หรื อที่ขอใช้ สิทธิหรื อที่รับมอบฉันทะ) โดยทาเครื่ องหมาย หน้ าข้ อ “ออกเสี ยง
แต่ละวาระ ดังต่อไปนี”้
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 วยกับการแต่งตังกรรมการ
้
ทังชุ
้ ดโดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากันสาหรับกรรมการแต่ละคน หรื อจะเห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการบางราย
้
2

โดยออกเสียงแยกตามกรรมการแต่ละรายไป อนึ่ง บริ ษัทใช้ วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative
Voting) ในการเลือกตังกรรมการ
้
(รายละเอียดตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 23) ซึง่ วิธีการนี ้จะช่วยให้ ผ้ ถู ือหุ้น
รายย่อยมีโอกาสได้ เลือกตังกรรมการที
้
่เป็ นตัวแทนของตนเข้ ามารับตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทได้
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
กรรมการก็ ได้ ในกรณี แ ต่ง ตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้ แ ก่ผ้ ูใดมากน้ อย
เพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมี ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิ น
จานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ เลือกโดยวิธีจบั สลากเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะพึงมี
ตัวอย่าง:
บริ ษัทจดทะเบียนมีห้ นุ ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
1,000 หุ้น ถือโดย
นาย ก
ถือหุ้น
600 หุ้น
นาง ข
ถือหุ้น
200 หุ้น
ผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 200 หุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทต้ องการเลือกตัง้ กรรมการจานวน 3 ราย ซึ่งมีกรรมการรายเดิมที่ ครบ
วาระ คือ นายกนก นายหิรัญ และนายอรรณนพ ซึ่ง 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)
คะแนนเสียงแยกตาม
รวมคะแนน
นายกนก นายหิรัญ นายอรรณนพ นายพิษณุ ทัง้ หมด (เสียง)
นาย ก
600
600
600
1,800
นาง ข
600
600
ผู้ถือหุ้นอื่น
200
200
200
600
รวมคะแนนที่ได้
800
800
600
800
3,000
ชื่อผู้ถือหุ้น

ดังนัน้ กรรมการที่จะได้ รับการเลือกตังคื
้ อ นายกนก นายหิรัญ และนายพิษณุ
จากตัวอย่างข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ การใช้ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกตังกรรมการ
้
จะทาให้ ผ้ ู
ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสมากขึ ้นที่จะเสนอและแต่งตังผู
้ ้ แทนของตนเป็ นกรรมการบริ ษัทได้
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2.5 ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อท้ ายหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2.6 หากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ทาเครื่ องหมายเลือก "ไม่เห็นด้ วย" หรื อ "งดออกเสียง" ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าเป็ นการ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย
3. การมอบฉันทะ
3.1 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามที่สง่ มาด้ วยนี ้ให้ ครบถ้ วนชัดเจน
หมายเหตุ: บริ ษั ท ได้ แ นบแบบหนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ข. ไว้ ท้ ายเอกสารฉบั บ นี ้ และส าหรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น
ต่า งประเทศที่ แ ต่ง ตัง้ ให้ คัส โตเดีย น (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้ รั บ ฝากและดูแ ลหุ้ น
สามารถสัง่ พิมพ์แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทที่
http://www.tisco.co.th/th/investorrelation/agmtisco.html
3.2 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทดังรายชื่อต่อไปนี ้ เข้ าร่ วมประชุมแทนก็ได้
1. นายปลิว มังกรกนก
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระ
2. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ศ.ดร. ปราณี ทินกร
กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
(ประวัติของกรรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2)
ในกรณี ผ้ ูถือหุ้นมอบฉัน ทะให้ กรรมการบริ ษัท เข้ าร่ วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหนังสื อ
ลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนคืนกลับมายัง บริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 1 วัน โดยใช้ ซอง
ธุรกิจตอบรั บที่ส่งมาด้ วยนี ้ เพื่อบริ ษัทจะได้ ส่งมอบให้ กรรมการผู้รับมอบฉันทะดาเนินการตามที่ได้ รับมอบ
ฉันทะต่อไป
3.3 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่สง่ มาด้ วยนี ้ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท

4

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) ของ
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลพร้ อมสาเนา
(ข) สาเนาหนังสือรั บรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมทะเบี ยนการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ หรื 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 บรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมทะเบี ยนการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของ
ผู้ถือหุ้นพร้ อมประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี)
(ง) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลที่เป็ นผู้ถือหุ้น พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบคุ 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
ผู้จัดการมรดกเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกับข้ อ 1
โดยจะต้ องมีเอกสารคาสัง่ ศาลแต่งตังให้
้ เป็ นผู้จดั การมรดก ซึง่ ลงนามรับรองโดยผู้จดั การมรดกมาแสดงเพิ่มเติมด้ วย
5. กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้เยาว์
บิดา มารดา หรื อผู้ปกครองตามกฎหมายเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน
เอกสารเช่นเดียวกับข้ อ 1 โดยจะต้ องนาสาเนาทะเบี ยนบ้ านของผู้ถือหุ้นที่ เป็ นผู้เยาว์ ซึ่งลงนามรั บรองโดยบิ ดา
มารดา หรื อผู้ปกครองตามกฎหมายมาแสดงเพิ่มเติมด้ วย
6. กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ไร้ ความสามารถหรื อผู้เสมือนไร้ ความสามารถ
ผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์ เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกับ
ข้ อ 1 โดยจะต้ องมีสาเนาเอกสารคาสัง่ ศาล แต่งตังให้
้ เป็ นผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์ ซึง่ ลงนามรับรองโดยผู้อนุบาลหรื อผู้
พิทกั ษ์ มาแสดงเพิ่มเติมด้ วย
ทัง้ นี ้ เอกสารข้ างต้ นที่ มิไ ด้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทาคาแปลเป็ 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

: ประธานคณะกรรมการบริษัท

อายุ

: 68 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ที่อยู่

: 70/6 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ

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)
คณะกรรมการบริ ษัท
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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

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 -
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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)
คณะกรรมการบริ ษัท

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



12

ประวัตกิ รรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ-นามสกุล

:

ประเภทกรรมการ

: กรรมการอิสระ

ตาแหน่ งปั จจุบัน

: ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่ าตอบแทน

อายุ

:

67 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

ที่อยู่

:

74/8 หมู่ที่ 3 แขวงบางขนุน เขตบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

วุฒกิ ารศึกษา

:

Doctor of Philosophy (Economics)

ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร

Master of Art (Economics)
University of Pennsylvania, USA
Bachelor of Art (Economics)
Swarthmore College, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร Role of the Compensation Committee
หลักสูตร Directors Certification
หลักสูตร Directors Accreditation
หลักสูตร Financial Institutions Governance
หลักสูตร Audit Committee
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
หลักสูตรต่อต้ านการทุจริ ตสาหรับผู้บริ หารระดับสูง
หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

: - ไม่มี -

การถือหุ้น

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)

- 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)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

8 ครัง้ จากทังหมด
้
8 ครัง้ (ร้อยละ 100)

: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ปัจจุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการในธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน))
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)
(ปัจจุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการในธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน))
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

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

พิจารณาค่าตอบแทน
2551-ปั จจุบนั

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 2 แห่ง)
2552-ปั จจุบนั

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกริ ก

2551-ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร

มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

2548-ปั จจุบนั

กรรมการสภา
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ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้
2551- 2556

กรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2552-2556

กรรมการอิสระ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในกิจการอื่น (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2555-2559

กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

2522-2556

อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2554-2555

อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ ยวกับ
การปรับปรุ งระบบการเงินและงบประมาณ

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

2553-2554

กรรมการ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

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

: นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

ประเภทกรรมการ

: กรรมการอิสระ

ตาแหน่ งปั จจุบัน

: กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

อายุ

: 62 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ที่อยู่

: 1002 ซอยการไฟฟ้าภูมิภาค 2 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ

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)
การมีส่วนได้ เสียในวาระที่พจิ ารณาใน
ครัง้ 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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การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน (ต่ อ)
หน่วยงานอื ่น (จานวน 8 แห่ง)
2556-ปั จจุบนั

กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน

กระทรวงการคลัง

2556-ปั จจุบนั

คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ข้ อบังคับ
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 14. การประชุมสามัญ
คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่
วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
ข้ อ 15. การประชุมวิสามัญ
การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญ ที่ ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ 14. ของข้ อบังคับ นี เ้ รี ย กว่า
การประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการอาจเรี ยกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการกาหนดได้ สุดแต่จะ
เห็ น สมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้ องมีห นังสื อบอกกล่าวโดยชอบถึงการที่ จ ะประชุมนัน้ ดังที่ ก าหนดไว้ ในข้ อ 16.
แห่งข้ อบังคับนี ้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 25 คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด อาจเข้ าชื่อกันทา
หนังสือร้ องขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้ องขอนัน้ จะต้ อง
ระบุว่าประสงค์ให้ เรี ยกประชุมเพื่อการใด เมื่อมีคาร้ องขอเช่นว่านัน้ คณะกรรมการจะต้ องกาหนดวัน เวลา และ
สถานที่ที่จะเปิ ดประชุม โดยวันนัดประชุมที่กาหนดจะต้ องไม่ช้ากว่า 1 เดือน นับจากวันได้ รับหนังสือ
ข้ อ 16. คาบอกกล่ าวนัดประชุม
ให้ ส่งคาบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนตามตาบลสถานที่อยู่ที่แจ้ งไว้ ในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นพานักอยู่ในประเทศไทย ให้ ส่งคาบอก
กล่าวเช่นว่านันให้
้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นโดยตรง หรื อโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีผ้ ถู ือหุ้นที่
พานักอยู่นอกประเทศไทย คาบอกกล่าวเช่นว่านัน้ ให้ ส่งทางโทรพิ มพ์ โทรเลข โทรสารหรื อทางโทรคมนาคม
สมัยใหม่ และยืนยันด้ วยจดหมายส่งไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน
คณะกรรมการจะต้ องลงพิ มพ์ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิ มพ์ แ ห่งท้ องถิ่ นติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
อนึง่ คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนดสถานที่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เป็ นคราวๆ ไป
คาบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับ จะต้ องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่ องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ
หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวด้ วย
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ข้ อ 17. ระเบียบวาระการประชุม
ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการ
ประชุม ในการนี ้ต้ องดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่
ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม
เมื่อที่ประชุมพิ จารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่งหรื อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือ
หุ้นเสนอไม่เสร็ 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 องถือหุ้นนับรวมกันได้
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 หรื อประธานกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการ
คนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมแทน ในกรณี ที่ไม่มีกรรมการอยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิ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 องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กาหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่ น ปรึ กษากิจการอื่น
อันมิได้ ระบุไว้ ในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนันก็
้ ได้
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ข้ อ 20. การออกเสียง
ในการประชุมคราวใดๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้ าประชุมเอง หรื อมีผ้ แู ทนรับมอบฉันทะมาเข้ าประชุมมีสิทธิ
ออกเสียงเสียงหนึง่ ต่อหุ้นหุ้นหนึง่ ที่ตนถือไม่วา่ การออกเสียงนันจะได้
้
กาหนดให้ ทาโดยวิธีใด
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ 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 ษัททัง้ หมดหรื อบางส่วนที่
สาคัญการมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
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 อหุ้นโดยมติข องที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้น กาหนดจ านวนผู้ที่จ ะดารงตาแหน่งกรรมการของบริ 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 คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื 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 เท่าที่ จาเป็ นจนกว่า
คณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที่
กรรมการผู้ออกไปนันจะได้
้
รับเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 25. การพ้ นตาแหน่ งก่ อนครบกาหนดออกตามวาระ
นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงและมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
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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 24. ของข้ อบังคับนี ้แล้ ว ให้ กรรมการที่คงเหลืออยู่ตงผู
ั ้ ้ อื่นขึ ้นใหม่ให้ เต็มที่วา่ ง เว้ นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้ อยกว่าสองเดือน ทัง้ นี ้ มติในการตังกรรมการดั
้
งกล่าวต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ แต่ผ้ ทู ี่ได้ รับการตัง้ จากกรรมการที่คงเหลือดังว่านี ้ 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 38. เงินปั นผล
การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ หรื อไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ เพียงพอตามกฎหมายหลังจ่ายเงินปั นผล ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้ นแต่ ที่กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ในเรื่ อง
หุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผล
กาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให้ กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการลงมติ
แล้ ว แต่ก รณี ทัง้ นี ใ้ ห้ แ จ้ ง เป็ นหนัง สื อ ไปยังผู้ถื อหุ้น และให้ โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลนัน้ ใน
หนังสือพิมพ์แห่งท้ องถิ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในกรณีที่บริ ษัทยังจาหน่ายหุ้นไม่ครบตามจานวนที่จดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ ว
บริ ษัทอาจจะจ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรื อบางส่วน โดยออกเป็ นหุ้นสามัญใหม่ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ซึ่งต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใต้ บังคับเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลที่กล่าวข้ างต้ น ให้ คณะกรรมการพิจารณากาหนดและจัดสรรเงิน
กาไรส่วนที่เหลือโอนเข้ าเป็ นกาไรสะสมโดยไม่ได้ จดั สรร และให้ คณะกรรมการรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน
การประชุมคราวต่อไป
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ข้ อ 39. ทุนสารอง
บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุน
จดทะเบียน
ข้ อ 40. ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทนัน้ ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังและก
้
าหนดจานวนเงินค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัททุกปี
ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท
ในกรณีที่หน่วยงานใดๆ ที่มีหน้ าที่กากับดูแลกิจการของบริ ษัท (ถ้ ามี) กาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีซงึ่ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังขึ
้ น้ นัน้ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากหน่วยงานดังกล่าวด้ วย หากปรากฏว่าผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท ณ ขณะนันยั
้ งไม่ได้ รับความเห็นชอบเช่นว่านี ้ ให้ คณะกรรมการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีใหม่ หรื อ
(2) เสนอและเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ วเรี ยกประชุมใหญ่
วิสามัญเพื่อแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีนนั ้
ในกรณีที่ตาแหน่งผู้สอบบัญชีวา่ งลงก่อนครบกาหนด ให้ คณะกรรมการดาเนินการตาม (1) หรื อ (2) โดย
อนุโลม
ผู้ส อบบัญ ชี มีห น้ า ที่ เข้ าร่ ว มประชุมในการประชุมผู้ ถื อหุ้น ของบริ ษั ท ทุก ครั ง้ ที่ มีก ารพิ จ ารณางบดุล
บัญชีกาไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท
ผู้สอบบัญชี มีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่ เกี่ ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน
ทรั พย์ สิน และหนี ส้ ิน ของบริ ษัท ได้ ในระหว่างเวลาท าการของบริ ษัท ในการนี ใ้ ห้ มีอานาจสอบถามกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้ าง ผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท และตัวแทนของบริ ษัท รวมทัง้ ให้ ชีแ้ จงข้ อเท็จจริ งหรื อส่ง
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริ ษัทได้
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
แผนที่สถานที่ประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
ความเห็นของ
คณะกรรมการ

หน้ า

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559

เห็นด้ วย
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2. พิ จ ารณาให้ สัต ยาบัน การด าเนิ น งานของคณะกรรมการที่ ไ ด้ ก ระท าในปี 2559
ดังปรากฏในรายงานประจาปี

เห็นด้ วย

45

3. พิ จ ารณารั บ รองงบแสดงฐานะการเงิ น และงบกาไรขาดทุน เบ็ ด เสร็ จ ของบริ ษั ท
ทิ ส โก้ ไ ฟแนนเชี ย ลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย สาหรั บ ปี สิ น้ สุด วัน ที่
31 ธันวาคม 2559

เห็นด้ วย
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4. พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 เป็ นเงินสารอง
ตามกฎหมาย เงินปั นผล และอื่นๆ

เห็นด้ วย

63

5. พิจารณาอนุมตั ิจานวนกรรมการและการแต่งตังกรรมการ
้

เห็นด้ วย
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6. พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั

เห็นด้ วย
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7. พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2560

เห็นด้ วย
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8. พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทข้ อที่ 31 องค์ประชุม

เห็นด้ วย
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10. เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
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วาระการประชุม
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วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ซึ่งเรี ยกประชุมโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยส่งหนังสือเชิญประชุมและดาเนินการประชุม
ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทและตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ปรากฏตามที่แนบมาพร้ อมนี ้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
ประชุม ณ ห้ อ งประชุ ม ชัน้ 12 อาคารทิ ส โก้ ท าวเวอร์ ถนนสาทรเหนื อ แขวงสี ล ม เขตบางรั ก
กรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 มีกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และ
ตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยร่ วมประชุม ดังต่อไปนี ้
กรรมการบริ ษัท
1. นายปลิว มังกรกนก
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระ
2. นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) รองประธานคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริ หาร
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้
4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
6. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
และกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
กรรมการอิสระ และกรรมการกากับดูแลกิจการ
8. นายสถิตย์ อ๋องมณี
กรรมการอิสระ กรรมการกากับดูแลกิจการ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ
กรรมการ กรรมการบริ หาร
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
11. นายชือ-เหา ซุน
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
12. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล
กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการอานวยการ
และกรรมการผู้จดั การใหญ่
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ผู้บริ หารระดับสูง (*ตาแหน่งที ไ่ ด้รับมอบหมายให้บริ หารจัดการในบริ ษทั ย่อย)
1. นายศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
(* รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายสิ นเชื อ่ รายย่อย
ธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน))
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2. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
(* รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายบรรษัทธนกิ จ
ธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน))
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
(* ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
สายสิ นเชื อ่ รายย่อย
ธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน))
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
(* กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายหลักทรัพย์ จดั การกองทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ทิ สโก้ จากัด)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
(* ประธานเจ้าหน้าที บ่ ริ หาร
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิ สโก้ จากัด และ
บริ ษทั หลักทรัพย์ทีป่ รึ กษาการลงทุน ดอยซ์ ทิ สโก้ จากัด)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
(* ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
สายธุรกิ จธนบดีธนกิ จ และบริ การธนาคาร
ธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน))
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
(* ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายเทคโนโลยี สารสนเทศ
บริ ษทั ทิ สโก้ อิ นฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริ หารความเสี่ยง

3. นายเมธา ปิ งสุทธิวงศ์

4. นางสาวอารยา ธีระโกเมน

5. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร

6. นายชลิต ศิลป์ศรี กลุ

7. นางยุถิกา สนธยานาวิน

8. นายชาตรี จันทรงาม
ผู้สอบบัญชี (บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด)
1. นางยุพดี สัจจะวรรณกุล
2. นางสาวฉัตรมณี จิรวิชา
3. นางสาวธนพร กุลวโรทัย
ตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย
1. นายต่อศักดิ์ ธนชยานนท์
2. นางสาวชิดศุภางค์ สุริยชน

นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ที่มาร่ วมประชุมและแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2559 ไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าก่อนการประชุมโดยชอบตามข้ อบังคับของบริ ษัทและตามกฎหมาย รวมทังมี
้ การแจ้ ง
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วาระการประชุมให้ ทราบเป็ นการทัว่ ไปล่วงหน้ าตังแต่
้ วนั ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่านช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ท่านผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนร่ วมในการเสนอเรื่ องที่เห็นว่าสาคัญและควรบรรจุเป็ น
ระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ตังแต่
้ วนั ที่ 27 สิงหาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 ซึง่
เมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ ามายังบริ ษัท
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้ นี ้มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะรวมทังสิ
้ ้น 1,133 ราย ซึง่ ถือหุ้นรวม 537,116,427 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 67.08 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท จึงกล่าวเปิ ดการประชุม
นายไพรัช ศรี วิไลฤทธิ์ เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นทังที
้ ่มาเข้ า
ประชุมด้ วยตนเองหรื อมีผ้ แู ทนรับมอบฉันทะมาเข้ าประชุม มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้ นวาระการ
พิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
ซึง่ ใช้ วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
นอกจากนี ้ เพื่ ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน บริ ษั ทได้ นาส่งหนังสื อ
ลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้น
สามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ าได้ สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริ ษัทได้ แจก
บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นก่อนเข้ าร่ วมประชุม ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นการ
ล่วงหน้ าและประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย” “งดออกเสียง” หรื อ แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
กรณี เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทย สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบ
ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ ทาหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นเข้ าร่ วม
ประชุมและระบุการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทได้ นาคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติแต่ละวาระไว้ แล้ ว
และชี แ้ จงเพิ่ มเติมว่าผู้ถือหุ้นที่ ประสงค์ จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้ วเสร็ จ ขอให้ ส่งคืน
“หลักฐานการลงทะเบียนเข้ าประชุม” ที่บริ ษัทได้ แจกให้ ในช่วงลงทะเบียน และ/หรื อ บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ ใช้ (ถ้ ามี)
ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทบริ เวณประตูทางเข้ าห้ องประชุม
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ มอบหมายให้ บริ ษัท ดี ไอ เอ ออดิท จากัด เป็ นผู้ทาหน้ าที่
ดูแลให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่ งใสถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท โดย บริ ษัท ดี ไอ เอ
ออดิท จากัด ได้ จดั เจ้ าหน้ าที่เข้ าสังเกตการณ์การลงทะเบียนเข้ าประชุมและการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม
ทังนี
้ ้ ในแต่ละวาระการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะ โปรดแจ้ งชื่อ นามสกุล ให้ ที่
ประชุมทราบ เพื่อประโยชน์ในการจัดทารายงานการประชุมต่อไป
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอก
กล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
เพื่อให้ การดาเนินการประชุมเป็ นไปอย่างราบรื่ น กระชับ และไม่รบกวนเวลาของผู้ถือหุ้น ประธานฯ
เสนอให้ ดาเนินการประชุมในวาระถัดไปในระหว่างรอผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นคัดค้ านแต่อย่างใด
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอื่น ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน
(การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
มติ :

รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
คะแนนเสียง
ร้ อยละ
(เสียง)
 เห็นด้ วย
542,143,688
99.99
 ไม่เห็นด้ วย
28,386
0.01
 งดออกเสียง
3,605
0.00
 บัตรเสีย
100
0.00

วาระที่ 2

พิจารณาให้ สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้ กระทาในปี 2558 ดังปรากฏใน
รายงานประจาปี

ประธานฯ กล่าวสรุ ปการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้ กระทาในปี 2558 และเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาให้ สตั ยาบันการดาเนินงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้ า A1A3 ของรายงานประจาปี ซึง่ ได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ ายจัดการได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ถาม ผลกระทบและมุมมองของกลุ่มทิสโก้ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในประเด็นเรื่ อง
กับดักของประเทศรายได้ ปานกลาง (Middle Income Trap) สังคมผู้สงู อายุ สภาวะอัตราดอกเบี ้ยต่าหรื อติดลบ
(Negative interest rate) การเข้ าสูต่ ลาดของธุรกิจเริ่ มต้ นใหม่โดยการร่ วมลงทุน (New Startup Venture Capital)
ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) การลงทุนในโครงการภาครัฐที่เอกชนมีส่วนร่ วม แนวโน้ มหนี ้ครัวเรื อนที่สงู
แนวทางการขยายธุรกิจไปยังกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว สหภาพเมียนมาร์ และเวียดนาม) ผลกระทบต่อจานวน
บุคลากรจาก Financial Technology (FinTech) นโยบายธุรกิจของทิสโก้ ในภาคอุตสาหกรรมที่ยงั มีการเติบโต
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เช่น การท่องเที่ยว และการขนส่ง เป็ นต้ น และสอบถามถึงโอกาสรับชาระหนี ้ของบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค
จากัด ตลอดจนข่าวไฟไหม้ ห้องเอกสารของธนาคารแห่งหนึ่งและวิธี ป้ องกัน ให้ มั่น ใจว่าจะไม่เกิ ดเหตุก ารณ์
ลักษณะเดียวกัน
ตอบ นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการบริ ษัท กล่าวขอบคุณสาหรับคาถาม และชี ้แจงว่าทาง
กลุ่มทิสโก้ สามารถให้ คาตอบได้ โดยรวมในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มทิสโก้ กับมุมมองของกลุ่มในการจัดการ
ภายในเพื่อให้ ได้ รับผลกระทบน้ อยที่สดุ จากประเด็นเกี่ยวกับมหภาคและความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ ใน
ประเด็นของหนีเ้ สียรายใหญ่และประเด็นอื่นๆ จะได้ รับการอธิ บายในการนาเสนอเรื่ องผลประกอบการในวาระ
ถัดไป และขอให้ นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริ หารและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มทิสโก้
เป็ นผู้ชี ้แจง
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ ขออนุญาตผู้ถือหุ้นชี ้แจงประเด็นต่างๆ ในคาถามโดยรวม เนื่องจากหลาย
ประเด็นได้ รับการพิจารณาในการวางแผนงานและแผนกลยุทธ์ ของกลุ่มทิสโก้ เช่น มุมมองเศรษฐกิ จ แรงงาน
ผู้สงู อายุ และการขยายธุรกิจไปยังขอบประเทศในกลุม่ CLMV เป็ นต้ น โดยได้ รับการทบทวนเป็ นประจาทุกปี ทังนี
้ ้
กลุ่มทิสโก้ มองหลายประเด็นเป็ นโอกาสในการทาธุ รกิจ และขณะเดียวกันก็พิจารณาปรับแนวทางบริ หารจัดการ
เพื่ อ คงประสิ ท ธิ ภ าพและจั ด การต้ น ทุ น ให้ อ ยู่ ใ นระดับ ต่ า สอดคล้ อ งกับ กลยุ ท ธ์ ข องกลุ่ม ทิ ส โก้ ซึ่ง ยึ ด หลัก
ผลตอบแทนปรับด้ วยความเสี่ยง (Risk Adjusted Return) คือเลือกทาธุรกิจที่มีอตั ราผลตอบแทนคุ้มค่ากับความ
เสี่ยง ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายการจัดการ และเงินกองทุนที่นามาใช้
กลุ่มทิ สโก้ มองประเด็นจานวนประชากรในภาคแรงงานลดลงและผู้สูงอายุมีจานวนมากขึน้ เป็ น
โอกาสในการพัฒนาธุรกิจที่เพิ่มขึ ้น เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการบริ การจัดการเงินหลังการเกษี ยณ เป็ นต้ น และคงจะไม่
ปรับลดจานวนบุคลากรจากการปรับ ระบบปฏิบตั ิการและเทคโนโลยีในอนาคตหรื อ FinTech เนื่องจากทิสโก้ ใช้
บุคคลากรที่มีอย่างประหยัดและเต็มประสิทธิภาพอยู่แล้ ว โดยสามารถควบคุมอัตราส่วนค่าใช้ จ่ายดาเนินงานต่อ
รายได้ รวม (Cost to Income Ratio) ให้ อยู่ในระดับต่าสุดในอุตสาหกรรม ทิสโก้ มีนโยบายควบคุมอัตราแรงงาน
ไม่ให้ มากเกิ นความจาเป็ นพร้ อมกับเปลี่ยนพืน้ ฐานการบริ หารจัดการไปในแนวทางที่ ใช้ เทคโนโลยีมากขึน้ เพื่ อ
รับมือกับแนวโน้ มใหม่และทิศทางของตลาดแรงงาน จึงน่าจะลดผลกระทบจากปั ญหาแรงงานในตลาดลดลง ใน
ประเด็นหนีส้ ินภาคครัวเรื อน ทิสโก้ ริเริ่ มธุรกิจสมหวังเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและให้ โอกาสคนไทยในการเข้ าถึง
เงินกู้สถาบันการเงินแทนการพึง่ พาเงินกู้นอกระบบ โดยมีแผนที่จะขยายธุรกิจสมหวังให้ ครอบคลุมประเทศไทยไป
ถึงขอบที่ติดประเทศในกลุ่ม CLMV แต่ไม่มีนโยบายขยายข้ ามพรมแดนไปยัง CLMV ในประเด็นธุรกิจเพื่อสังคม
(Social Enterprise) ทิสโก้ ริเริ่ มโครงการให้ ความรู้ ด้านการเงิน แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกคือการปรั บ
วินยั ทางการเงินของคนไทยโดยให้ ความรู้ แก่ครู และนักเรี ยนในโรงเรี ยนเพื่อกระตุ้นการออมตังแต่
้ ระดับมัธยม และ
ให้ ทนุ อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายความรู้ ไปสู่ชุมชม อีกส่วนหนึ่งคือการให้ ความรู้ แก่บุคคลทัว่ ไปในการจัดการบริ หาร
หนี ้ส่วนบุคคล ซึง่ นอกจากจะเป็ นการให้ ความรู้ เพื่อปรับปรุ งวินยั ทางการเงินแล้ วยังเป็ นการเพิ่มโอกาสในการหา
ลูกค้ าที่ดีอีกด้ วย
ในส่วนของอัตราดอกเบี ย้ นัน้ พอร์ ตของกลุ่มทิ สโก้ ยังมีอัตราดอกเบี ย้ ที่ คงที่ ซึ่งสามารถบริ หาร
จัดการให้ ได้ สว่ นต่างของอัตราดอกเบี ้ยที่ดี
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นายปลิว มังกรกนก ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าทางกลุ่มทิสโก้ ยงั คงมีการขยายธุรกิจและแสวงหากาไร โดย
พิจารณาเรื่ องต้ นทุนค่าใช้ จ่าย บุคลากร และเทคโนโลยี ในส่วนของการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ บริ ษัทต้ องมี
ความพร้ อมในหลายด้ านก่อน เช่น ด้ านกฎหมาย เป็ นต้ น
เพื่ อไม่ให้ เป็ นการรบกวนเวลาของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ หากยังมีประเด็นใดที่ ผ้ ูถือหุ้นมีความสงสัย
ประสงค์จะซักถามหรื อให้ ข้อเสนอแนะในรายละเอียด ทางคณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงยิ นดีที่จะตอบ
คาถามและรับฟั งหลังจบการประชุมอย่างเต็มที่
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนีต้ ้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
มติ :

ให้ สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้ กระทาในปี 2558 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
คะแนนเสียง
ร้ อยละ
(เสียง)
541,579,192
99.80
• เห็นด้ วย
29,240
0.01
• ไม่เห็นด้ วย
1,061,285
0.20
• งดออกเสียง
100
0.00
• บัตรเสีย

วาระที่ 3

พิจารณารั บรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท
ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้
แสดงผลประกอบการและฐานะการเงินของกลุม่ ทิสโก้ ถกู ต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไป รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี ที่ได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
และขอให้ นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มทิสโก้ ชีแ้ จงรายละเอียดในวาระที่ 3-4 ต่อที่
ประชุม
นางอรนุช อภิ ศกั ดิ์ศิริกุล กล่าวอธิ บายสรุ ปงบการเงิ นต่อที่ประชุมและชีแ้ จงผลประกอบการของ
บริ ษัทโดยสังเขปว่า สินทรัพย์โดยรวมลดลงจากสินเชื่อเช่าซื ้อซึง่ ปรับตัวสู่สภาวะปกติหลังจากโครงการรถคันแรก
และแม้ ว่าปริ มาณสินเชื่อที่ปล่อยใหม่จะเริ่ มขยายตัวแต่ก็ยังไม่เพียงพอกั บเงิ นต้ นที่รับชาระคืนจากสินเชื่อที่ มี
คุณภาพดี ในส่วนของธุรกิจบรรษัท ทางกลุ่มทิสโก้ ได้ ติดตามสถานะของบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จากัด
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ซึง่ ประสบปั ญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปและประเทศจีนทาให้ ไม่สามารถชาระหนี ้คืนได้ และตังส
้ ารองหนี ้มาโดย
ตลอด โดยได้ ตดั หนี ้สูญในปี ที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้ รับชาระหนี ้คืนบางส่วนจากการขายชิ ้นส่วนและเครื่ องมือ
ตลอดจนจากการค ้าประกันของบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ประเทศไทย ตามแผนฟื น้ ฟูกิจการ ซึง่ จะเพิ่มสารอง
ส่วนเกินของบริ ษัท สาหรับในส่วนของเงินฝากก็ลดลงในอัตราที่เป็ นสัดส่วนกับสินเชื่ อเช่นกัน อย่างไรก็ดี จากการ
ที่บริ ษัทได้ ปรับลดค่าใช้ จ่ายด้ านพนักงานลงส่วนหนึง่ ทาให้ บริ ษัทยังสามารถคงอัตรากาไรไว้ ในระดับเดียวกันกับ
ปี ที่ผ่านมา
จากนัน้ นางอรนุช อภิ ศัก ดิ์ ศิ ริ กุล ได้ ข อให้ น ายชาตรี จัน ทรงาม ผู้ช่ วยกรรมการผู้จัด การใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริ หารความเสี่ยง ชี ้แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน
นายชาตรี จันทรงาม ชี ้แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จต่อที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนีต้ ้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
มติ :

รั บรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป
จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย สาหรับปี สิ น้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี ้
คะแนนเสียง
ร้ อยละ
(เสียง)
541,929,592
99.86
• เห็นด้ วย
29,240
0.01
• ไม่เห็นด้ วย
710,885
0.13
• งดออกเสียง
100
0.00
• บัตรเสีย

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรั บปี 2558 เป็ นเงินสารองตาม
กฎหมาย เงินปั นผล และอื่นๆ

นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกุล แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ร้ อยละ 5 เป็ นเงิน
สารองตามกฎหมาย จนกว่าจะครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2558 บริ ษัทต้ องจัดสรรเงิ นจานวน
113,200,000 บาท จากกาไรประจาปี เพื่อเป็ นเงินสารองตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด การจ่ายเงินปั นผลจะจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนัน้ กาไรตามงบการเงินเฉพาะกิจส่วนที่เหลือเพื่อ
จัดสรรเป็ นเงินปั นผล ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ ต้ นปี 2558
เงินปั นผลจ่ายจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2557
กาไรสุทธิของบริ ษัทสาหรับปี 2558
จัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย
ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด
กาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสาหรั บปี 2558

บาท
2,646,850,505
(1,601,303,856)
2,263,594,271
(113,200,000)
(6,760,730)
3,189,180,190

หลังจากจัด สรรเงิ น ส ารองตามกฎหมายจ านวน 113,200,000 บาทแล้ ว บริ ษัท มีก าไรสะสมที่
สามารถจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสาหรับปี 2558 จานวน 3,189,180,190 บาท
บริ ษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่เหมาะสมตามผลการดาเนินงานของกลุ่ม โดยคงไว้ ซงึ่
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่แข็งแกร่ ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
โดยการจ่ายเงินปั นผลจะต้ องไม่ส่งผลกระทบต่อการดารงสถานะของบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ในฐานะธนาคาร
พาณิชย์ที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ดังนัน้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผล
การดาเนินงานสาหรับปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ การจ่ายเงิน
ตามอัตราที่เสนอ คิดเป็ นจานวนเงินรวมประมาณ 1,921 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 45.2 ของกาไรจาก
ผลการด าเนิ น งานตามงบการเงิ น รวมเที ย บกับ อัต ราร้ อยละ 37.7 ในปี 2557 นอกจากนี ้ ก าไรจากผลการ
ดาเนินงานสาหรั บปี 2558 ส่วนที่เหลือหลังจากการสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลจะจัดสรรเป็ น
เงินกองทุนตามเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนีต้ ้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
มติ :

มีมติในเรื่ องต่างๆ ตามที่เสนอ ดังนี ้
- อนุ มัติการจัดสรรก าไรจากผลการดาเนิ น งานส าหรั บปี 2558 เป็ นเงิ นส ารองตามกฎหมาย
จานวน 113,200,000 บาท
- อนุ มัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรั บปี 2558 ส่วนที่เหลือจากการสารองตาม
กฎหมายเป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท
- ผู้ถือหุ้นซึง่ ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นผู้มีสิทธิ
ได้ รับเงินปั นผล
- กาหนดการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และ
- อนุ มั ติก ารจัดสรรก าไรจากผลการดาเนิ น งานส าหรั บ ปี 2558 ส่วนที่ เหลื อจากการจ่ า ย
เงินปั นผลเป็ นเงินกองทุนตามเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

•
•
•
•
วาระที่ 5

คะแนนเสียง
(เสียง)
515,395,142
27,270,970
3,605
100

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ร้ อยละ
94.97
5.03
0.00
0.00

พิจารณาอนุมัตจิ านวนกรรมการและการแต่ งตัง้ กรรมการ

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 5 และ 6 เป็ นการพิจารณาเรื่ องที่ เกี่ยวข้ องกับ
กรรมการบริ ษัท ดังนัน้ เพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงสมัครใจออกจากที่ประชุมในระหว่างการ
พิจารณาวาระดังกล่าว และเสนอให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นท่านใดท่านหนึ่ งเป็ นผู้ดาเนินการประชุมในวาระที่ 5
และ 6
ที่ประชุมเลือก ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ถือหุ้น ทาหน้ าที่ดาเนินการประชุมในวาระที่ 5 และ 6 และ
ขอให้ นายไพรัช ศรี วิไลฤทธิ์ เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงรายละเอียดในวาระที่ 5 ต่อที่ประชุม
นายไพรั ช ศรี วิ ไ ลฤทธิ์ ชี แ้ จงรายละเอี ย ดโดยสรุ ป ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ดัง นี ้ ตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท
กาหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครั ง้ ให้ แต่งตัง้ คณะกรรมการทัง้ ชุดพร้ อมกันในคราวเดียว
ส่งผลให้ คณะกรรมการทังคณะครบวาระการด
้
ารงตาแหน่งพร้ อมกันในวันนี ้
ในวาระนี ้แบ่งการพิจารณาเป็ น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็ นการพิจารณาอนุมตั ิจานวนกรรมการ และ
ส่วนที่ 2 เป็ นการพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการ
้
ในการพิจารณาอนุมตั ิจานวนกรรมการ ข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นโดยมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นกาหนดจานวนผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทเป็ นครั ง้ คราวโดยให้ มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
และไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร รวมทังมี
้ สดั ส่วนของกรรมการ
ที่มีสญ
ั ชาติไทยตามที่กฎหมายกาหนดซึง่ ต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ในการนี ้คณะกรรมการตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณา
จานวนกรรมการที่เหมาะสมในการกากับดูแลกิจการบริ ษัท คุณสมบัติและคุณประโยชน์ ของบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการที่มีต่อบริ ษัท โดยคานึงถึงความจาเป็ นขององค์กร เพื่อให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทมีขนาดและองค์คณะที่เหมาะสมที่สดุ จึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดจานวนกรรมการ 12 คน โดยแจ้ งว่า
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง หรื อมีผ้ แู ทนรับมอบฉันทะให้ มาร่ วมประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น
จากนัน้ นายไพรั ช ศรี วิไ ลฤทธิ์ ชี แ้ จงว่า ในส่ว นของการแต่ง ตัง้ กรรมการ ข้ อบัง คับ ของบริ ษั ท
กาหนดให้ นาวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ ในการแต่งตังกรรมการ
้
เพื่อช่วยให้ ผ้ ถู ือหุ้น
รายย่อยมีโอกาสในการแต่งตังตั
้ วแทนเข้ ารับตาแหน่งกรรมการบริ ษัทมากยิ่งขึ ้น
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นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ ารั บ
การพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ตังแต่
้
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ เมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการแต่อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนจะคัดเลือกและกลั่น กรองบุคคลที่ มีคุณสมบัติ
เหมาะสม โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประวัติ และประสบการณ์ ในด้ านต่างๆ มีค วามเข้ าใจเพียงพอด้ าน
การเงินและการธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ โดยคานึงถึงความต้ องการและประโยชน์สงู สุดขององค์กร
การกากับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีขนาดและองค์คณะที่
เหมาะสมที่สดุ
ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริ ษัท ของ
บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนแล้ ว
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังบุ
้ คคลดังต่อไปนี ้เป็ นกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้
ประวัติของบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อ ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งไปให้ ท่านผู้ถือหุ้น
ชื่อ - นามสกุล
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
3. นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร
6. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
8. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
9. นายสถิตย์ อ๋องมณี
10. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ
11. นายชือ-เหา ซุน
12. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

ตาแหน่งที่เสนอ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ดร. สุวรรณ วลัยเสถี ย ร ขอให้ นายไพรั ช ศรี วิไลฤทธิ์ ชี แ้ จงผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ ยัง ไม่ได้ ออกเสีย ง
ลงคะแนนเป็ นการล่วงหน้ า ที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้ มอบบัตรลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ เพื่อ
รวบรวมนับคะแนนเสียงสาหรับการพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
โดยได้ อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสมใน
รายละเอียดต่อที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

37

(การลงมติในวาระนี ้ สาหรับการพิจารณาอนุมตั ิจานวนกรรมการของบริ ษัทต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สาหรั บการ
พิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
ใช้ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม หรื อ Cumulative Voting ตามข้ อบังคับของบริ ษัท)
มติ :

มีมติในเรื่ องต่างๆ ตามที่เสนอ ดังนี ้
- อนุมัตจิ านวนกรรมการของบริ ษัทที่ 12 คน ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
คะแนนเสียง
(เสียง)
 เห็นด้ วย
542,633,391
 ไม่เห็นด้ วย
30,595
 งดออกเสียง
5,731
 บัตรเสีย
100

ร้ อยละ
99.99
0.01
0.00
0.00

- อนุมัตกิ ารแต่งตังบุ
้ คคลดังรายชื่อต่อไปนี ้เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงของผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมดังต่อไปนี ้
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายปลิว มังกรกนก
นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
ศ. ดร. ปราณี ทินกร
นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
นายสถิตย์ อ๋องมณี
นายยาสุโร่ โยชิโคชิ
นายชือ-เหา ซุน
นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล
รวม
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เห็นด้ วย
(เสียง)
435,761,292
740,068,818
450,398,122
421,667,555
422,650,152
422,468,955
435,184,893
421,667,655
425,399,407
288,098,249
930,316,274
449,937,323
5,843,618,695
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ไม่ เห็นด้ วย
(เสียง)
27,298,585
201,865,048
12,548,177
40,788,223
34,895,626
40,786,823
27,270,885
40,788,123
37,056,371
174,357,529
12,532,792
12,518,455
662,706,637
5,712,472
0

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ และรั บทราบค่ าตอบแทนกรรมการในปั จจุบัน

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 6 เป็ นการพิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
กับค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอให้ ศ. ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กลับเข้ ามาร่ วมประชุมด้ วยและชี ้แจงรายละเอียด เพื่อให้ ที่ประชุมได้ รับทราบข้ อเท็จจริ งอย่างครบถ้ วน
ศ. ดร. ปราณี ทินกร แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ของบริ ษัท ทิส
โก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในรู ป
ของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี ้ยประชุม และโบนัส ให้ แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาท
ต่ อ ปี และกรรมการท่ า นอื่ น ไม่ เ กิ น ท่ า นละ 500,000 บาทต่ อ ปี โดยให้ มี ผ ลตลอดไปหรื อ จนกว่ า จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่
จะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงสิทธิ ที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณี
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เพิ่มเติม
ข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคน
ปฏิ บัติ การอย่ างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ ได้ สาหรั บ ค่าตอบแทนกรรมการผู้ไ ด้ รั บ มอบหมายนัน้ ให้
คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนดขอบเขตหน้ าที่ของกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานในคณะกรรมการชุดอื่น
ปรากฏตามรายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 8 การจัดการ และหัวข้ อที่ 9 การกากับดูแลกิจการ ของรายงาน
ประจาปี
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
เป็ นผู้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยอัตราและองค์ประกอบของ
ค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องสามารถจูงใจกรรมการที่มีความสามารถและมีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินความจาเป็ น ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการที่มิได้ เป็ น
ผู้บริ หารควรพิจารณาตามหลักปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรมนันๆ
้ ซึง่ พิจารณาจากประสบการณ์ ทางาน ความ
ตัง้ ใจและความทุ่มเท รวมทัง้ คุณ ประโยชน์ ต่างๆ ที่ กรรมการแต่ล ะคนสามารถท าให้ กับ บริ ษัท ได้ ในกรณี ที่
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ กรรมการรายใดทาหน้ าที่เพิ่มเติม (เช่น การเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ
เป็ นต้ น) กรรมการรายนัน้ จะได้ รับ ค่าตอบแทนเพิ่ มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ รับมอบหมายหน้ าที่เพิ่มเติมดังกล่าว
อนึง่ สาหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่
กรรมการของบริ ษัท ทิ ส โก้ ไ ฟแนนเชี ย ลกรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัท ใหญ่ ข องกลุ่ มแล้ ว ยังมีก ารจ่ าย
ค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการที่มิได้ ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และ/
หรื อ ดารงตาแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรู ปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม และ
โบนัส ในรู ปแบบและอัตราเดียวกับที่จ่ายให้ กับกรรมการบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) โดยให้ มี
ผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริ ษัทตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนด
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จานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่จ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทน
หรื อผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เพิ่มเติม
ในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี เพื่อให้ มนั่ ใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการจากการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนในปั จจุบนั พบว่าอัตราดังกล่าวต่ากว่าค่าเฉลี่ยทัว่ ไปใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี ้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไม่ได้ รับการพิจารณา
ปรับเพิ่มให้ สอดคล้ องกับหน้ าที่และความรับผิดชอบตังแต่
้ ปี 2554 ยกเว้ นค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาจากอัตราการเติบโตของ
กาไรบริ ษัทในปี 2558 เห็นสมควรกาหนดให้ คงค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ ในอัตราเดิม
คณะกรรมการโดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอ
ให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนในอัตราเดิมให้ แก่กรรมการ ในรู ปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน
เบี ้ยประชุม และโบนัส ให้ แก่ประธานคณะกรรมการบริ ษัทไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่
เกิ น ท่ านละ 500,000 บาทต่อปี รถประจ าตาแหน่ งส าหรั บประธานคณะกรรมการ ประกัน ภัยกลุ่ม และการ
ประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ ข องบริ ษั ท โดยให้ มี ผ ลตลอดไปหรื อ จนกว่ า จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริ ษัทตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และจานวน
เงินที่จ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณี
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เพิ่มเติม
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 และปี 2559 ดังนี ้
ค่ าตอบแทนปี 2558
ค่ าตอบแทน
รายเดือน
(บาท/เดือน)

เบีย้ ประชุม

คณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

ค่ าตอบแทนปี 2559
เบีย้ ประชุม

(บาท/ครัง้ )

ค่ าตอบแทน
รายเดือน
(บาท/เดือน)

200,000
40,000
40,000

-

200,000
40,000
40,000

-

-

40,000
35,000

-

40,000
35,000

40

(บาท/ครัง้ )

ค่ าตอบแทนปี 2558
ค่ าตอบแทน
รายเดือน
(บาท/เดือน)

เบีย้ ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ค่ าตอบแทนปี 2559
เบีย้ ประชุม

(บาท/ครัง้ )

ค่ าตอบแทน
รายเดือน
(บาท/เดือน)

-

55,000
40,000

-

55,000
40,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณค่ าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

-

50,000
40,000

-

50,000
40,000

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานคณะกากับดูแลกิจการ
กรรมการกากับดูแลกิจการ

-

50,000
40,000

-

50,000
40,000

(บาท/ครัง้ )

ทังนี
้ ้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และกรรมการที่เป็ นผู้ถือหุ้นเข้ า
ข่ายเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นายเฉลิ มพล ไวทยางกูร ผู้ถื อหุ้ น สอบถาม และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ถาม เหตุผลที่กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในฐานะกรรมการบริ หาร แม้ ว่าจะได้ รับ
ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริ หารอย่างเต็มที่อยู่แล้ ว และการเป็ นกรรมการบริ หารน่าจะถือเป็ นหน้ าที่ส่วนหนึ่งของ
ผู้บริ หาร
ตอบ ศ. ดร. ปราณี ทิ น กร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ชี แ้ จงว่ าอัต รา
ค่าตอบแทนสาหรั บกรรมการบริ หารในลักษณะนีไ้ ด้ รับการอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นมานานแล้ ว นอกจากนี ้
กรรมการบริ หารบางท่านก็ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร จึงควรจะต้ องมีค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้ าที่ตามสมควร ทัง้ นี ้
ยินดีรับข้ อเสนอในเรื่ องค่าตอบแทนของกรรมการบริ หารที่ดารงตาแหน่งผู้บริ หารไปพิจารณาต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน
3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าข่ ายเป็ นผู้มีส่วนได้ เสีย ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน)
มติ :

อนุ มัติค่าตอบแทนในอัตราเดิมให้ แก่กรรมการในรู ปของเงิ นรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี ย้
ประชุม และโบนัส ให้ แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่น
ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี รถประจาตาแหน่งสาหรับประธานคณะกรรมการ ประกันภัยกลุ่ม
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และการประกันภัยความรั บผิ ดของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษัท โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวน
เงินที่ แน่นอน และจานวนเงินที่จะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงสิทธิ ที่กรรมการจะได้ รับ
ค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ปฏิบัติ
หน้ าที่เพิ่มเติมตามที่เสนอ
คะแนนเสียง
ร้ อยละ
(เสียง)
 เห็นด้ วย
542,628,511
99.99
 ไม่เห็นด้ วย
36,040
0.01
 งดออกเสียง
5,166
0.00
 บัตรเสีย
100
0.00
และรั บทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั ตามที่เสนอ
ภายหลังจากที่ประชุมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการเสร็ จสิ ้นแล้ ว บุคคลที่ได้ รับการแต่งตัง้
ให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการทุกท่านของบริ ษัทจึงกลับเข้ าร่ วมประชุมต่อไป
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนสาหรั บปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาอนุมัติการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทน
สาหรับปี 2559 และขอให้ รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงรายละเอียด
ในวาระนี ้
รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดให้ ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริ ษัทสาหรับปี 2559 ตามแนวปฏิบตั ิเรื่ องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
คณะกรรมการโดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ ผ้ ูถือ หุ้นพิ จ ารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท สาหรั บปี 2559 โดยมีค่าตอบแทน
จานวนไม่เกิน 560,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้
- นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรื อ
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึง่ สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีดงั กล่าว
ได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ ว
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นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท สานักงาน
อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทโดยได้ รับค่าตอบแทนจานวนไม่เกิน 560,000 บาท และค่าตอบแทนของ
บริ ษัทย่อยในกลุม่ ทิสโก้ ทงั ้ 9 บริ ษัท เป็ นจานวนรวมไม่เกิน 6,840,000 บาท
ส าหรั บ ค่ า ตอบแทนผู้ สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ในกลุ่ ม ทิ ส โก้ ส าหรั บ ปี 2559 จ านวน
7,400,000 บาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนร้ อยละ 3.4 หรื อ 240,000 บาท การปรั บเพิ่มของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เป็ นไปตามปริ มาณงานที่เพิ่มขึ ้น ตามการบังคับใช้ มาตรฐานบัญชีใหม่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และสอดคล้ องกับ
ขอบเขตงานที่เพิ่มขึ ้นของบริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามและประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ ชี ้แจงในประเด็น
ต่างๆ ดังนี ้
ถาม นางสาวสมใจ คุณปสุต มีรายชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีในปี ที่ผ่านมาหรื อไม่
ตอบ รศ. ดร. อังครั ตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ ชีแ้ จงว่า นางสาวสมใจ คุณปสุต และนางสาวรั ชดา ยงสวัสดิ์
วาณิ ชย์ ได้ รั บการเสนอรายชื่ อให้ เป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษัทในปี ที่ ผ่านมา แต่เนื่ องจากไม่ไ ด้ มีก ารลงนามใน
รายงานของผู้สอบบัญชี ดังนันจึ
้ งนับเป็ นปี แรกในการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีทงั ้ 2 ท่าน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
(การลงมติในวาระนีต้ ้ องได้ รับความเห็ นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
มติ :

อนุ มัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท ส านัก งาน อีวาย จ ากัด (เดิมชื่ อบริ ษัท สานักงาน เอินส์ ท
แอนด์ ยัง จากัด) เป็ นผู้สอบบัญชีสาหรั บปี 2559 ของบริ ษัท โดยได้ รับค่าตอบแทนจานวนไม่เกิน
560,000 บาท ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี ้
- นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 และ/หรื อ
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951
โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึง่ สามารถลงนามในรายงานผู้สอบบัญชีได้
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้






คะแนนเสียง
(เสียง)
542,632,564
28,137
9,016
100

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
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ร้ อยละ
99.99
0.01
0.00
0.00

วาระที่ 8

เรื่ องอื่นๆ ถ้ ามี

นางสาวพูนศรี การเจริ ญกุลวงศ์ อาสาพิทกั ษ์ สิทธิ์ผ้ ถู ือหุ้น จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถาม
ในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ถาม การขยายผลไปยังคู่ค้าหรื อผู้ร่วมธุรกิจหลังได้ รับการรับรองเป็ นองค์กรเอกชนไทยที่ร่วมต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จาก แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC)
ตอบ นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการบริ ษัท ชี ้แจงว่าการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นันได้
้ เริ่ มทา
จริ งไปแล้ ว โดยได้ เริ่ มการปฏิบตั ิภายในกลุม่ ทิสโก้ ทงหมด
ั้
และมีการขยายขอบเขตไปยังคูค่ ้ าต่อไป
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกุล ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า สาหรั บในส่วนของคู่ค้านันได้
้ เริ่ มดาเนินการสื่อสารกับคู่
ค้ าไปแล้ ว โดยได้ เริ่ มจากจุดที่กลุม่ ทิสโก้ มีอานาจการต่อรอง เช่น กลุ่มคู่ค้าที่ทิสโก้ มีอานาจต่อรองค่อนข้ างมากได้
ให้ ความร่ วมมือในการดูแลด้ านการต่อต้ านทุจริ ตมากขึน้ ในส่วนของกลุ่มคู่ค้าที่ทิสโก้ มีอานาจต่อรองค่อนข้ าง
น้ อย ทางกลุ่มทิสโก้ อาจจะขอความร่ วมมือบ้ างแต่ไม่สามารถบังคับได้ คู่ค้าส่วนหนึ่งของกลุ่มทิสโก้ ซงึ่ เป็ นบริ ษัท
ขนาดใหญ่เป็ นผู้ลงนามในการต่อต้ านทุจริ ตแล้ ว อีกส่วนหนึ่งซึง่ เป็ นลูกค้ ารายย่อยหรื อวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise: SMEs) ทางทิสโก้ ได้ ใช้ วิธีการขอความร่ วมมือในเรื่ องการต่อต้ าน
ทุจริ ต
ประธานฯ แจ้ งว่าที่ประชุมได้ พิจารณาวาระการประชุมตามที่กาหนดครบถ้ วนแล้ ว และขอให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมและแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามข้ อสงสัยต่างๆ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาอีก
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.
ปลิ ว มังกรกนก
(นายปลิว มังกรกนก)
ประธานที่ประชุมและประธานคณะกรรมการบริ ษัท
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วาระที่ 2

พิจารณาให้ สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้ กระทาในปี 2559 ดังปรากฏ
ในรายงานประจาปี

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
คณะกรรมการได้ สรุ ปรายละเอียดการดาเนินธุรกิจพร้ อมคาอธิ บายประกอบผลการดาเนินงานประจาปี
2559 ไว้ อย่ างชัดเจนในรายงานคณะกรรมการดังปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้ า A1-A3 ของ
รายงานประจาปี ตามรายละเอียดที่แนบมาด้ วยนี ้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาให้ สตั ยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้ กระทา
ในปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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รายงานจากคณะกรรมการ
เศรษฐกิ จไทยกลับมาฟื ้นตัวเป็ นลาดับอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2559 ผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครั ฐ การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว และการเริ่ มฟื น้ ตัวของการบริ โภคภาคเอกชน รายได้ ภาคการเกษตร
ปรับตัวดีขึ ้นเล็กน้ อยหลังจากปั ญหาภัยแล้ งในหลายพื ้นที่ในประเทศไทยได้ ผ่านพ้ นไป แต่ภาคการอุปโภคบริ โภค
ยังคงได้ รับแรงกดดันจากหนีค้ รัวเรื อนที่ยงั คงอยู่ในระดับสูง ในขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนยังคงอ่อนตัว
ตามผลผลิตส่วนเกินที่ยงั คงเหลือและอุปสงค์ในอนาคตที่ยงั ซบเซา ภาคการส่งออกเริ่ มมีสญ
ั ญาณการฟื น้ ตัวจาก
ราคาน า้ มัน และสิ น ค้ าโภคภัณ ฑ์ ที่ ป รั บ ตัว ดีขึ น้ ในภาวะที่ เ ศรษฐกิ จ ภายในประเทศขับ เคลื่ อ นไปอย่ า งช้ า ๆ
เศรษฐกิจโลกประสบกับภาวะความผันผวนและความไม่แน่นอน เต็มไปด้ วยความท้ าทายรอบด้ าน ทังการปรั
้
บขึ ้น
ดอกเบี ้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ การชะลอตัวของกลุม่ ยูโรโซน ผลการลงประชามติเพื่อออกจากการเป็ นสมาชิก
สหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังการเลือ กตังประธานาธิ
้
บดีสหรัฐฯ
และการอ่อนตัวของเศรษฐกิจจีน ทังนี
้ ้ เศรษฐกิจในประเทศมีอตั ราการขยายตัวร้ อยละ 3.2
ในปี 2559 สินเชื่อของธุรกิจ ธนาคารพาณิ ชย์ ข ยายตัวร้ อยละ 2.0 ชะลอตัวลงจากปี 2558 ที่ข ยายตัว
ร้ อยละ 4.3 ตามนโยบายการให้ สินเชื่อที่เข้ มงวด และความต้ องการสินเชื่ อที่ลดลง ระดับหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
ของธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ เพิ่ มสูงขึ น้ สาเหตุห ลัก มาจากกลุ่มธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อมที่ ยังคงได้ รั บ
ผลกระทบในช่ วงเศรษฐกิ จ ที่ เปราะบาง สิ น เชื่ อบรรษั ท ขนาดใหญ่ ห ดตัวลง จากการใช้ จ่ ายด้ า นการลงทุ น
ภาคเอกชนที่ระมัดระวังภายใต้ ภาวะที่ ไม่มีตวั กระตุ้นใหม่ อย่างไรก็ดี ความต้ องการสินเชื่อบุคคลยังคงเติบโต
อย่างต่อเนื่อง แต่ถกู จากัดด้ วยหนี ้ครัวเรื อนที่อยู่ในระดับสูง ทังนี
้ ้ ยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลงจากปี ก่อนหน้ า ที่
ร้ อยละ 3.9 จากการบริ โภคที่ชะลอตัวและขาดปั จจัยการเติบโต สาหรับการพัฒนาธุรกิจการเงิน นโยบายภาครัฐ
ขับเคลื่อนไปสูร่ ะบบอุตสาหกรรมนวัตกรรมใหม่ “ไทยแลนด์ 4.0 และเศรษฐกิจยุคดิจิตลั ” ด้ วยการริ เริ่ มโครงสร้ าง
พื ้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ผ่านบริ การโอนเงินและรับโอนเงิน
แบบใหม่-พร้ อมเพย์ (Prompt-Pay) ซึ่งเป็ นการดาเนินการร่ วมกันระหว่างธนาคารพาณิ ชย์ ทุกแห่ง นอกจากนี ้
การเริ่ มต้ นของยุคเทคโนโลยีทางการเงินรู ปแบบใหม่ “ฟิ นเทค (FinTech)” กระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาของโครงสร้ าง
สนับสนุนทังระบบซึ
้
ง่ รวมถึงระบบการเงินการธนาคารด้ วย
ในทางกลับกัน ปี ที่ผ่านมาตลาดทุนไทยปรั บตัวเพิ่มขึ น้ อย่างแข็งแกร่ ง โดยมีผลการดาเนินงานที่โดดเด่น
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ใ นภู มิ ภ าค ทัง้ นี ้ ดัช นี ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ปิ ดที่ 1,542.94 จุ ด คิ ด เป็ น
ผลตอบแทนร้ อยละ 19.8 เพิ่มขึ ้นจาก 1,288.02 จุด จากสิ ้นปี 2558 ภายใต้ ภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
ตลาดหุ้นไทยนับเป็ นตลาดหุ้นที่ขยายตัวสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และสูงสุดเป็ นอันดับ 2 ของ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ในปี 2559 ทิสโก้ มีผลประกอบการที่โดดเด่นแม้ ในภาวะที่ธุรกิจชะลอตัว กาไรสุทธิสาหรับปี 2559 มีจานวน
5,006 ล้ านบาท เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 17.8 เที ยบกับปี ก่อนหน้ า โดยการเติบโตเป็ นผลมาจากความสามารถในการ
บริ หารอัตราผลตอบแทนทางธุรกิจภายใต้ ภาวะที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูง ธุรกิจหลักขับเคลื่อนไปได้ ด้วยกิจกรรมทาง
ธุรกิจที่เพิ่มมากขึน้ และตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทังนี
้ ธ้ ุรกิจนายหน้ าประกันภัยยังคงขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่ อง รายได้ ค่าธรรมเนี ย มจากธุ รกิ จตลาดทุน ปรั บตัวดีขึน้ และได้ งานด้ านธุ รกิ จวาณิ ช ธนกิ จเพิ่ มมากขึน้
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นอกจากนี ้ ค่าใช้ จ่ายสารองหนี ้สูญปรับลดลงอย่างมาก เช่นเดียวกับหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ที่ปรับตัวลดลงอย่าง
มากถึงที่ร้อยละ 2.5 จากนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้ มงวดของทิสโก้ และการบริ หารความเสี่ยงที่รอบคอบ การ
บริ หารธุรกิจที่ดีเยี่ยมของทิสโก้ ส่งผลให้ ทิสโก้ สามารถรั กษาผลประกอบการในระดับต้ นๆ ของอุตสาหกรรมด้ วย
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 17 สูงสุดในกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการตอกย ้าในความ
เป็ นเลิศด้ านการทาธุรกิจ ทิสโก้ ได้ รับรางวัล “บริ ษัทจดทะเบียนด้ านผลการดาเนินงานดีเด่น ” จากการประกาศ
รางวัล SET Awards 2016 ซึง่ มอบให้ แก่บริ ษัทจดทะเบียนที่มีผลการดาเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มบริ ษัท
จาแนกตามมูลค่าหลักทรัพย์ นอกจากนี ้ คุณอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้ ได้ รับรางวัล
“ผู้บริ หารสูงสุดดีเด่น” จาก SET Awards 2016 สาหรับความทุ่มเทและตังใจ
้ ประกอบกับความสามารถในการ
ผลักดันองค์กรให้ ไปสูค่ วามสาเร็ จในช่วงปี ที่ผ่านมา
ในภาวะที่สินเชื่อชะลอตัว ธุรกิจสินเชื่อปรับตัวลดลงร้ อยละ 5.6 จากปี ก่อนหน้ าจากยอดขายรถยนต์ที่ยงั คง
ซบเซา อย่างไรก็ดี ทิสโก้ ยงั คงยึดกลยุทธ์ การขยายธุรกิจเฉพาะด้ านที่มีความเชี่ยวชาญ โดยใช้ โอกาสที่มีให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด โดยสินเชื่ออุปโภคบริ โภค ภายใต้ แบรนด์ “สมหวัง เงินสัง่ ได้ ” ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ งที่ร้อยละ
14 ตามแผนกลยุทธ์ ขยายเครื อข่ายสาขาซึ่งขยายถึงเกือบ 140 สาขาทั่วประเทศภายในปี 2559 ธุรกิจสินเชื่ อ
บรรษัทสามารถเติบโตได้ ดี จากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครั ฐ รวมทัง้ คุณภาพสินทรัพย์ ปรั บตัวดีขึน้
จากการปรับโครงสร้ างหนี ้ของลูกหนี ้รายใหญ่รายหนึ่งสาเร็ จลง นอกจากนี ้ ทิสโก้ ได้ เข้ าลงนามในสัญญาซื ้อธุรกิจ
ลูกค้ ารายย่อยจาก ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) โดยธุรกิ จที่จะรั บโอน ได้ แก่ ธุรกิ จ
สินเชื่อบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อบุคคล ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการเคหะ ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจรายย่อย ธุรกิจบริ หารความ
มัง่ คัง่ และธุรกิจเงินฝากบุคคล ซึง่ คาดว่าจะได้ ประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และเป็ นโอกาส
ทางธุรกิจสาหรับการเติบโตขององค์กรในระยะยาว ประโยชน์จากการขยายธุรกิจในครัง้ นี ้ถือว่าตอบโจทย์แผนการ
เติ บ โตธุ ร กิ จ ในด้ านการขยายฐานลูก ค้ า การเพิ่ มผลิ ตภัณ ฑ์ ใ นการให้ บ ริ ก าร และการเพิ่ มช่ องทางการขาย
ผลิตภัณฑ์ที่มีผลตอบแทนสูง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องตามความเชี่ยวชาญของทิสโก้
ทิสโก้ ยงั คงมุง่ มัน่ ในการเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีที่สดุ ที่สามารถตอบโจทย์ในทุกด้ านตามความต้ องการ
ของลูกค้ า ธนาคารทิสโก้ เป็ นหนึง่ ในผู้จดั การเงินกู้และผู้ร่วมสนับสนุนทางการเงินแก่บริ 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
้ าแห่งเอเชียสาหรับผู้ ออกหลักทรัพย์และนัก
ลงทุน อีกทัง้ ธนาคารทิสโก้ เป็ นผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ (IPO) ให้ แก่ 4 บริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 2 บริ ษัท
ในตลาดเอ็มเอไอ ทิสโก้ เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน และผู้ร่วมจัดการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่ายหุ้น
ให้ แก่ บริ ษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน) ซึง่ ได้ รับรางวัล “Best IPO deal, Thailand” จากงาน The Asset Triple A
Country Awards 2016 เช่นกัน ด้ านบล.ทิสโก้ มุง่ เน้ นที่จะนาเสนอบริ การและอานวยความสะดวกให้ แก่นกั ลงทุน
จึงได้ ขยายการจัดทาบทวิเคราะห์ หลักทรั พย์ ครอบคลุมถึง 126 บริ ษัท และทาการปรั บปรุ งเว็บไซต์ และแนะนา
คุณ สมบัติ ใหม่ๆ มากมายเพื่ อให้ ความสะดวกสบายแก่ ผ้ ูใ ช้ ใ นยุคดิจิ ตัล ทัง้ นี ้ บล.ทิ สโก้ ไ ด้ รั บ รางวัล “บริ ษัท
หลักทรัพย์ดีเด่น – ด้ านการให้ การบริ การหลักทรัพย์แก่นกั ลงทุนบุคคล” จากงาน SET Awards 2016 เป็ นปี ที่ 4
ด้ านบลจ.ทิสโก้ ยังคงสามารถ ในการบริ หาร “กองทุนเปิ ดทิสโก้ Mid/Small Cap Equity” ซึง่ ให้ ผลตอบแทน 3 ปี
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สูงสุดในอุตสาหกรรมกองทุนรวม แม้ วา่ ในปี ที่ผ่านมาการออกกองทุนรวมทริ กเกอร์ ฟันด์จะลดน้ อยลง แต่ บลจ.ทิส
โก้ สามารถบริ หารกองทุนให้ ถงึ เป้าหมายสูงขึ ้นถึงประมาณร้ อยละ 86
ทิสโก้ ยงั คงยึดมัน่ ในการให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่คา่ นิยมหลัก
ขององค์กร อีกทังเป็
้ นการเสริ มสร้ างรากฐานที่มนั่ คงให้ แก่การเติบโตอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว เพื่อเป็ นการรับรอง
ว่าทิ ส โก้ เป็ นองค์ ก รที่ ท าธุ ร กิ จ ตามหลัก เกณฑ์ ESG (สิ่ งแวดล้ อม สังคม และการก ากับ ดูแ ล) ทิ ส โก้ ไ ด้ รั บ
ประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company 2016” ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 โดยสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะ
เป็ น 1 ใน 100 บริ ษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดาเนินธุรกิจด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาล
ในปี นี ้ ทิสโก้ ได้ เริ่ มวางกลยุทธ์ การดาเนินงานอย่างยัง่ ยืน เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงแง่มุม
ของธรรมาภิบาล เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ทิสโก้ ได้ จดั ทารายงานความยัง่ ยืนเป็ นปี แรก ตามหลักเกณฑ์
ESG เพื่อเป็ นรายงานที่แสดงถึงความตังใจในการประเมิ
้
นผลการดาเนินงานด้ านความยัง่ ยืนและเปิ ดเผยผลลัพท์
ให้ แก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสีย จากการริ เริ่ มการจัดทานี ้ รายงานความยั่งยืนของทิสโก้ ได้ รับเกียรติบัตรด้ านความยั่งยื น
“Certificate of Recognition for SDG-Enhanced Sustainability Report 2016” จากสถาบันไทยพัฒน์
การกากับดูแลกิจการที่ดีถกู ปลูกฝั งอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรของทิสโก้ ผ่า นมาตรฐานการกากับดูแลกิจการ
และนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งควบคุมโดยคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ การยึดหลักคุณธรรมและ
จริ ยธรรมทางธุรกิจถูกปลูกฝั งในพนักงานทิสโก้ เพื่อเสริ มสร้ างแนวปฏิบตั ิทางธุรกิจที่โปร่ งใสและความน่าเชื่อถือ
ขององค์กร ทังนี
้ ้ ทิสโก้ ได้ รับประกาศนียบัตรการต่ออายุผ้ ผู ่านกระบวนการรับรองและเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต (CAC) พร้ อมร่ วมรับมือกับปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชันในองค์กรเอกชน
นอกจากนี ้ ปี นีเ้ ป็ นอีกปี ที่ ทิสโก้ ได้ รับการประเมิน “รายงานการกากับดูแลกิจการดีเลิศ ” จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ทิสโก้ จะไม่สามารถประสบความสาเร็ จทังหมดได้
้
หากไม่ได้ รับความร่ วมมือจากบุคลากรที่มีความสามารถ
และเชี่ยวชาญของทิสโก้ เป้าหมายหลักของบริ ษัทคือการกระตุ้นให้ พนักงานไปถึงศักยภาพอันสูงสุด โครงการ
การพัฒนาบุคลากรถูกนามาใช้ อย่างทั่วถึ ง เพื่อกระตุ้นให้ พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างดีที่สุดในด้ านที่
ตนชานาญ ในขณะเดียวกัน จะช่วยเสริ มสร้ างความรู้ ความสามารถในด้ านอื่น ๆ ข้ ามสายงานอีก ด้ วยระบบ
E-Learning ซึง่ ดูแลโดยศูนย์การเรี ยนรู้ ทิสโก้ สามารถทาให้ พนักงานเข้ าถึงสื่อการเรี ยนรู้ ตา่ งๆ ได้ เท่าเทียมกันและ
พร้ อมกันทัว่ ประเทศ ในระหว่างปี ที่ผ่านมา ทิสโก้ นาเสนอแบบทดสอบภาคบังคับ โดยพนักงานทุกคนต้ องเข้ าร่ วม
และผ่านการทดสอบเกี่ยวกับข้ อมูลความรู้ องค์กร อันได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ของทิสโก้ กฎเกณฑ์ และข้ อบังคับ
และค่านิ ยมองค์ กร เป็ นต้ น นอกจากการรั กษาสภาพแวดล้ อมการเป็ นองค์ กรแห่งความสุขแล้ ว ทิ สโก้ ยังเป็ น
องค์กรที่สนับสนุนการเติบโตด้ านการเรี ยนรู้ และการพัฒนาตนเองอีกด้ วย
ทิสโก้ ดาเนิ นโครงการด้ านการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้ นให้ ความช่วยเหลือการพัฒนาด้ าน
การศึกษาแก่สงั คม ทังการมอบทุ
้
นการศึกษาผ่านมูลนิธิทิสโก้ เป็ นประจาทุกปี ไปจนถึงโครงการสร้ างอาคารเรี ยน
อีกทัง้ โครงการให้ ความรู้ ทางการเงินของทิสโก้ ยังคงให้ การสนับสนุนมาโดยตลอด สอดคล้ องกับหลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ แก่ กิจกรรมค่ายการเงินทิสโก้ ภายใต้
แนวคิด “ออมก่อนใช้ สร้ างวินยั ทางการเงิน” เพื่อสร้ างจิตสานึกและกระตุ้นวินยั ทางการเงินแก่เยาวชน โครงการ
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“ฉลาดเก็บฉลาดใช้ ” ซึง่ จัดโดยสาขาสมหวังทัว่ ประเทศ โดยมีจดุ มุง่ หมายที่จะอบรมให้ ความรู้ แก่คนในชุมชน โดย
เน้ นการวางแผนการเงินครัวเรื อน การรู้ ทนั หนี ้นอกระบบ และแนะนาการออมและการใช้ จ่ายอย่างถูกวิธี ทังนี
้ ้ ทิส
โก้ ให้ ความร่ วมมือกับสถาบันต่างๆ เช่น สมาคมธนาคารไทย และชมรม CSR ในการดาเนินกิจกรรมให้ ความรู้
ทางการเงินต่างๆ แก่สงั คมอีกด้ วย
สาหรั บปี 2560 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มฟื ้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากการกลับมาฟื ้นตัวของภาคการส่งออก
การกระตุ้นการใช้ จ่ายภาครัฐจากโครงการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน และการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ตลาด
รถยนต์คาดว่าจะปรั บตัวดีขึ ้นในช่วงครึ่ งปี หลัง หลังจากการปลดล็อกรถยนต์จากโครงการรถคันแรก และตลาด
กลับเข้ าสูร่ อบการซื ้อรถยนต์ใหม่อีกครัง้ สาหรับตลาดโลก แนวโน้ มเศรษฐกิจโลกยังคงเต็มไปด้ วยความท้ าทายที่
หลากหลาย โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริ กาน่าจะสามารถฟื น้ ตัวได้ ดีหลังจากประธานาธิบดีคนใหม่ ประกาศมุ่งเน้ น
กิ จการภายในประเทศ ในขณะที่ เศรษฐกิ จในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและจี น ยังคงประสบปั ญหาความไม่
แน่นอนของปั จจัยด้ านการเติบโต สาหรับกลุ่มธุรกิจการธนาคาร การเริ่ มต้ นของเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟิ นเทค)
จะผลักดันให้ ธนาคารพาณิชย์ปรับใช้ ระบบการทางานแบบดิจิทลั เต็ มรู ปแบบ ด้ วยความรอบคอบในการทาธุรกิจ
และความแข็งแกร่ งของระดับเงินกองทุนของทิสโก้ ทิสโก้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมีรากฐานที่มนั่ คงและพร้ อมรองรับความ
ท้ าทายต่างๆ ที่จะเข้ ามาอย่างแน่นอน
ในโอกาสนี ้ คณะกรรมการขอขอบคุณลูกค้ า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นที่ให้ การสนับสนุนทิสโก้ มาโดย
ตลอดแม้ ในเวลาที่ยากลาบาก เราเชื่อว่า ด้ วยความตังใจ
้ ทุ่มเท และร่ วมมือกันของผู้บริ หารและพนักงาน จะทา
ให้ ทิสโก้ สามารถฝ่ าฟั นอุปสรรคต่างๆ และเติบโตอย่างมีคณ
ุ ค่าในปี ต่อๆ ไป
ในช่วงเวลาแห่งความเศร้ าโศกนี ้ ในนามของพนักงานทิสโก้ ทุกคน คณะกรรมการขอน้ อมถวายความอาลัย
ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้ วยสานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณ
อันหาที่สดุ มิได้ พระราชปณิ ธานในการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยตลอดรั ชสมัยของ
พระองค์จะยังคงจารึกและตราตรึงในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป
คณะกรรมการ
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วาระที่ 3

พิ จ ารณารั บ รองงบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ของบริ ษั ท
ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
จากรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท
ทิ ส โก้ ไฟแนนเชี ย ลกรุ๊ ป จากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ แ สดงฐานะการเงิ น อย่ า งถู ก ต้ อ งตามที่ ค วร
ในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกั บผู้สอบบัญชีว่า
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้ แสดงผลประกอบการและฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้
ถูกต้ องตามที่ควร ทังนี
้ ้ รายงานของผู้สอบบัญชี งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 ในรายงานประจาปี
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิ จารณารั บรองงบแสดงฐานะทางการเงิ นและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรั บปี 2559 เป็ นเงินสารองตาม
กฎหมาย เงินปั นผล และอื่นๆ

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ในปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรก่อนหัก ส่วนของผู้ถื อหุ้น ส่วนน้ อยตามงบการเงิน รวมจานวน
5,023,583,166 บาท ตามงบการเงินรวม เพิ่ มขึน้ 767,860,355 บาทจากปี 2558 ทัง้ นี ้ หากไม่รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิ ในปี 2559 จานวน 5,005,894,006 บาท
ตามพระราชบัญ ญัติบ ริ ษัท มหาชนจากัด การจ่ายเงิน ปั น ผลจะจ่ายจากงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ ซึ่ง
บริ ษัทจะต้ องจัดสรรเงิ นจานวน 91,500,000 บาทจากกาไรประจาปี เพื่ อเป็ นเงิ นสารองตามกฎหมาย ดังนัน้
บริ ษัท มีกาไรจากผลการดาเนิ น งานและกาไรสะสมที่ ย ัง ไม่ไ ด้ จ ัดสรรตามงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ปี 2559
ตามรายละเอียดดังนี ้
บาท
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ ต้ นปี 2559

3,189,180,190

เงินปั นผลจ่ายจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2558

(1,920,589,531)

กาไรสุทธิของบริ ษัทสาหรับปี 2559

3,118,930,021

จัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย

(91,500,000)

ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด

(3,894,042)

กาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสาหรั บปี 2559

4,292,126,638

หลังจากจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายจานวน 91,500,000 บาทแล้ ว บริ ษัทมีกาไรสะสมที่สามารถจัดสรร
เป็ นเงินปั นผลสาหรับปี 2559 จานวน 4,292,126,638 บาท
บริ ษัทมีนโยบายที่ จ ะจ่ายเงิน ปั น ผลในอัตราที่ เหมาะสมตามผลการดาเนิ น งานของกลุ่ม โดยคงไว้ ซึ่ง
อัต ราส่วนเงิ น กองทุน ต่อ สิน ทรั พ ย์ เ สี่ย งที่ แ ข็งแกร่ ง (BIS Ratio) และเพีย งพอต่อการขยายตัวของธุรกิจ ใน
อนาคต โดยการจ่ายเงิ นปั นผลจะต้ องไม่ส่งผลกระทบต่อการดารงสถานะของบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ในฐานะ
ธนาคารพาณิ ชย์ ที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ดังนัน้ คณะกรรมการเห็ นควรเสนอให้ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติก ารจ่ ายเงิ นปั นผลจากผลการ
ดาเนินงานสาหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ การจ่ายเงินตาม
อัตราที่เสนอ คิดเป็ นจานวนเงินรวมประมาณ 2,802 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 56.0 ของกาไรจากผลการ
ดาเนินงานตามงบการเงินรวมเทียบกับอัตราร้ อยละ 45.2 ในปี 2558 นอกจากนี ้ กาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับ
ปี 2559 ส่วนที่เหลือหลังจากการสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผลจะจัดสรรเป็ นเงินกองทุนตามเกณฑ์
การกากับแบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิดงั ต่อไปนี ้
- อนุ มัติ จั ด สรรก าไรจากผลการด าเนิ น งานส าหรั บ ปี 2559 เป็ นเงิ น ส ารองตามกฎหมายจ านวน
91,500,000 บาท
- อนุมตั ิจดั สรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 ส่วนที่เหลือจากการสารองตามกฎหมายเป็ น
เงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท
- ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฎรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็ นผู้มีสิทธิ ได้ รับ
เงินปั นผล
- กาหนดการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
- อนุมัติ จัดสรรก าไรจากผลการดาเนิ น งานส าหรั บ ปี 2559 ส่ วนที่ เหลื อ จากการจ่ ายเงิ น ปั น ผลเป็ น
เงินกองทุนตามเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตจิ านวนกรรมการและการแต่ งตัง้ กรรมการ

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดให้ ผ้ ูถือหุ้นโดยมติของที่ ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนดจานวนผู้ที่จะดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริ ษัทเป็ นครัง้ คราวโดยให้ มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทังนี
้ ้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทังหมด
้
ต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสญ
ั ชาติไทยตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี ้ ข้ อบั ง คั บ บริ ษั ท ก าหนดให้ ในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นสามั ญ ประจ าปี ทุ ก ครั ง้ ให้ เลื อ กตั ง้
คณะกรรมการทังชุ
้ ดพร้ อมกันในคราวเดียว โดยให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือคูณด้ วยจานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ทัง้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อย
เพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมี ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ เลือกโดยวิธีจบั สลากเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะพึงมี
เพื่ อให้ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี กฎหมาย และกฎข้ อบังคับที่เกี่ ยวข้ อง โดยคานึงถึง
ความต้ องการและประโยชน์ สูงสุดของบริ ษั ท คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่าตอบแทนจะพิ จ ารณา
คัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในด้ าน
ต่างๆ มีความเข้ าใจเพียงพอด้ านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ
นาเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการต่
้
อไป
นอกจากนี ้บุคคลที่ได้ รับคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามนโยบายและแนว
ปฏิบตั ิ การกากับดูแลกิจการของทิสโก้ ซึง่ เข้ มงวดกว่าประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุ ปได้ ดงั นี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท ย่อย
บริ ษัท ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ ง ทัง้ นี ้ ให้ นับ รวมถึงหุ้น ที่ ถืออยู่โดยผู้ที่ เกี่ ย วข้ องของ
กรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
หรื อผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จตามลักษณะที่ กาหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุน กับ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในลักษณะที่อาจเป็ นการ
ขัดขวางการใช้ วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่ อาจมี
ความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วน
ผู้จดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่ าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ูให้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้
รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้
ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ น้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่ อย หรื อไม่ เป็ นหุ้น ส่ วนที่ มีนัย ในห้ างหุ้ น ส่ว น หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่ วนร่ วมบริ ห ารงาน ลูก จ้ า ง
พนักงานที่ปรึ กษา ที่รับเงินเดือนประจา หรื อ ถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย และ
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
บริ ษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการแต่งตังกรรมการ
้
โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
บริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในช่วงวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม
2559 ซึง่ เมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริ ษัทของบุคคลที่
ได้ รับการคัดเลือกตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทนแล้ ว คณะกรรมการเห็น
ควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณากาหนดจานวนกรรมการ 12 คน และอนุมตั ิการแต่งตังบุ
้ คคลดังต่อไปนี ้เป็ นกรรมการ
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บริ ษัท โดยจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดประวัติผ้ ทู ี่ได้ รับการเสนอเป็ น
กรรมการบริ ษัท ปรากฏตามที่แนบมาพร้ อมนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายนาม
นายปลิว มังกรกนก
นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
ศ. ดร. ปราณี ทินกร
นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
นายสถิตย์ อ๋องมณี
นายทาคาชิ คุโรเมะ
นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)
นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

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

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจานวนกรรมการของบริ ษัทที่ 12 คน และแต่งตัง้
กรรมการตามที่เสนอ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ สาหรับการพิจารณาอนุมตั ิจานวนกรรมการของบริ ษัท ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สาหรับการพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
ใช้ วิธีลงคะแนนเสียงแบบ
สะสม (Cumulative Voting) ตามข้ อบังคับของบริ ษัท
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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)
คณะกรรมการบริ ษัท

68

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

69

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

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

ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้

: กรรมการ

อายุ

: 39 ปี

สัญชาติ

: นิวซีแลนด์

วุฒกิ ารศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: - ไม่มี -

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

5 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้ (ร้อยละ 71.4)

คณะกรรมการสรรหาและ

5 ครัง้ จากทังหมด
้
8 ครัง้ (ร้อยละ 62.5)

พิจารณาค่าตอบแทน
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ปัจจุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการในธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน))
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

8

ปี

(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 2 กันยายน 2551)
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ปัจจุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการในธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน))
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
2553-ปั จจุบนั

รองประธานคณะกรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2551-ปั จจุบนั

กรรมการ

2551-ปั จจุบนั

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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)
2558-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ และ

Cottonwood Management, LLC

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2555-ปั จจุบนั

Managing Director

Capcelona Advisors, LLC

2551-ปั จจุบนั

Senior Advisor

CDIB & Partners Investment Holding Corporation

2553-2555

กรรมการบริ หาร

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2552-2553

รองประธานคณะกรรมการบริ หาร

2551-2553

กรรมการ

2553-2557

รองประธานคณะกรรมการ

2553-2555

กรรมการบริ หาร

2552-2553

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

2550-2553

กรรมการ

หน่วยงานอื ่น
- ไม่มี ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในกิจการอื่น (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2548-2554

Managing Director

Quintus Capital Group Ltd.
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ประวัตบิ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 3
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
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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 4
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)
คณะกรรมการบริ ษัท

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 าใจในธุร กิจสถาบัน
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 5
ชื่อ-นามสกุล

:

ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้

: กรรมการอิสระ

อายุ

:

67 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

:

Doctor of Philosophy (Economics)

ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร

Master of Art (Economics)
University of Pennsylvania, USA
Bachelor of Art (Economics)
Swarthmore College, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร Role of the Compensation Committee
หลักสูตร Directors Certification
หลักสูตร Directors Accreditation
หลักสูตร Financial Institutions Governance
หลักสูตร Audit Committee
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
หลักสูตรต่อต้ านการทุจริ ตสาหรับผู้บริ หารระดับสูง
หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan
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

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้ (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการสรรหาและ

8 ครัง้ จากทังหมด
้
8 ครัง้ (ร้อยละ 100)

พิจารณาค่าตอบแทน
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ปัจจุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการในธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน))

80

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)
(ปัจจุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการในธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน))
การมี ส่ วนได้ เ สี ยในวาระที่พิจ ารณา
ในครัง้ นี ้

: วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
ในปั จจุบนั

เหตุผลในการเสนอแต่ งตัง้ กรรมการอิสระ : ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทิน กรเป็ นบุค ลากรที่มี ความรู้ และความสามารถเป็ นที่
ทีดารงตาแหน่ งเกินกว่ า 9 ปี ต่ อเนื่องกัน
ยอมรั บอย่างสูง มีประสบการณ์และความเข้ าใจในธุรกิจ สถาบันการเงินที่เหมาะสม
และจาเป็ นต่อการสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการให้ บรรลุเป้าหมาย
การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2556-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

พิจารณาค่าตอบแทน
2551-ปั จจุบนั

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 2 แห่ง)
2552-ปั จจุบนั

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกริ ก

2551-ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร

มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

2548-ปั จจุบนั

กรรมการสภา
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ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้
2551- 2556

กรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2552-2556

กรรมการอิสระ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในกิจการอื่น (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2555-2559

กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

2522-2556

อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2554-2555

อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ ยวกับ
การปรับปรุ งระบบการเงินและงบประมาณ

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

2553-2554

กรรมการ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

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

: 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)
2556-ปั จจุบนั

กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน

กระทรวงการคลัง

2556-ปั จจุบนั

คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 7
ชื่อ-นามสกุล

: นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้

: กรรมการอิสระ

อายุ

: 67 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

: Master of Business Administration
(Banking & Finance)
North Texas State University, USA
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตร Executive Program in International Management
Stanford-National University of Singapore
หลักสูตร Building, Leading & Sustaining Innovation Organization
Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร Directors Certification Update
หลักสูตร Directors Certification
หลักสูตร Directors Accreditation
หลักสูตร Financial Institutions Governance
หลักสูตรต่อต้ านการทุจริ ตสาหรับผู้บริ หารระดับสูง
หลักสูตร Risk Management Committee
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

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้ (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

2 ครัง้ จากทังหมด
้
2 ครัง้ (ร้อยละ 100)

: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ปัจจุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการในธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน))
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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)
(ปัจจุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการในธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน))
การมี ส่ วนได้ เ สี ยในวาระที่พิจ ารณา
ในครัง้ นี ้

: วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
ในปั จจุบนั

เหตุผลในการเสนอแต่ งตัง้ กรรมการอิสระ : นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ เป็ นบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถเป็ นที่ยอมรั บ
ทีดารงตาแหน่ งเกินกว่ า 9 ปี ต่ อเนื่องกัน
อย่างสูง มี ประสบการณ์ แ ละความเข้ าใจในธุร กิจสถาบันการเงิน ที่เหมาะสมและ
จาเป็ นต่อการสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการให้ บรรลุเป้าหมาย
การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2557-ปั จจุบนั

กรรมการกากับดูแลกิจการ

2551-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี บริ ษทั จดทะเบียนอื ่น (จานวน 2 แห่ง)
2559-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บริ ษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ
2557-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั อื ่นทีไ่ ม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน (จานวน 2 แห่ง)
2558-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

2557-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด

หน่วยงานอื ่น (จานวน 1 แห่ง)
2557-ปั จจุบนั

อนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
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ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้
2556-2557

กรรมการตรวจสอบ

2554-2556

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2551-2554

คณะกรรมการตรวจสอบ

2556-2557

กรรมการตรวจสอบ

2551-2557

กรรมการอิสระ

2554-2556

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2551-2554

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในกิจการอื่น (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2553-2557

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการปริ ญญาบริ หารธุรกิจ
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 8
ชื่อ-นามสกุล

: ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์ มฆพัฒน์

ตาแหน่ งที่เสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้

: กรรมการอิสระ

อายุ

: 61 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร Director Certification Program Update
หลักสูตร Directors Certification
หลักสูตร Financial Institutions Governance
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
หลักสูตร Audit Committee Forum 2016 “New Auditor’s Reprot: What’s in it for you?”
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ

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

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้ (ร้อยละ 100)
12 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้ (ร้อยละ 100)

: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ

7 ครัง้ จากทังหมด
้
7 ครัง้ (ร้อยละ 100)
12 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้ (ร้อยละ 100)

: บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด: 21 เมษายน 2559)
(วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก: 25 เมษายน 2556)
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4

ปี

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ

: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

3

ปี

(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

การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2557-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

2556-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

2557-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

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

กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในกิจการอื่น
บริ ษทั อื ่นทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี บริ ษทั จดทะเบียนอื ่น (จานวน 1 แห่ง)
2555-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)

บริ ษทั อื ่นทีไ่ ม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน
- ไม่มี หน่วยงานอื ่น (จานวน 6 แห่ง)
2559-ปั จจุบนั

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2559-ปั จจุบนั

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2559-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการส่งเสริ มการวิจยั

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ

2557-ปั จจุบนั

ประธานมูลนิธิ

มูลนิธิสถาบันสร้ างสรรค์ปัญญาสาธารณะ

2556-ปั จจุบนั

คณะกรรมการนโยบายศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

2554- ปั จจุบนั ศาสตราจารย์ ได้ รับเงินขันสู
้ ง (ท.11)
สาขาเศรษฐศาสตร์
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิสโก้
2556-2557

กรรมการกากับดูแลกิจการ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในกิจการอื่น (ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี )
2558-2559

บรรณาธิการวารสารวิชาการ ป.ป.ช.

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต

2555-2559

คณะอนุกรรมการศูนย์นิตเิ ศรษฐศาสตร์

แห่งชาติ

2552-2559

คณะอนุกรรมการวิจยั

2554-2558

ประธานคณะอนุกรรมการด้ านการกากับ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตรวจสอบสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

2553-2558

กรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)

2555-2558

ประธานคณะอนุกรรมการกาหนดโครงสร้ าง สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
อัต ราค่า ธรรมเนี ยมและค่าบริ ก ารในกิจ การ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

2554-2557

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน วุฒสิ ภา
การคลังและงบประมาณ

2552-2556

กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิใ นคณะกรรมการครู กระทรวงศึกษาธิการ
และบุคลากรทางการศึกษา

2553- 2555

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

องค์การเภสัชกรรม

2551-2555

คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2549-2554

ศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์

2551- 2555

กรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการ กระทรวงพาณิชย์
พิจารณาการทุม่ ตลาดและการอุดหนุน

2553-2554

คณะกรรมการพิ จ ารณาแนวทางการแก้ ไข สานักนายกรัฐมนตรี
รั ฐธรรมนูญ ตามข้ อ เสนอของคณะกรรมการ
สมานฉั น ท์ เ พื่ อ การปฏิ รู ปการเมื อ งและ
การศึกษาการแก้ ไขรัฐธรรมนูญ

2553-2554

คณะที่ ปรึ กษาด้ านเศรษฐกิ จมหภาค แต่งตัง้
โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี)

2552-2554

คณะกรรมการติดตามเร่ งรั ดและประเมินผล
โครงการตามแผนฟื น้ ฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2
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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 9
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)
คณะกรรมการบริ ษัท
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 10
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

คณะกรรมการบริ ษัท

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 -
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ประวัตบิ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 11
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)
คณะกรรมการบริ ษัท

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 12
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

คณะกรรมการบริ ษัท

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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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ และรั บทราบค่ าตอบแทนกรรมการในปั จจุบัน

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่
21 เมษายน 2559 ผู้ถื อ หุ้ น มีม ติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในรู ป ของเงิ น รางวัล ค่า ตอบแทนรายเดือ น
เบี ้ยประชุม และโบนัส ให้ แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ
500,000 บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้ รับมอบหมาย
จากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงิ นที่ แน่นอน และจานวนเงิ นที่ จะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงสิทธิ ที่
กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ อื่นเพิ่ มเติมกรณี ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้
ปฏิบตั ิหน้ าที่เพิ่มเติม
ข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนปฏิบตั ิการ
อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ สาหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้ รับมอบหมายนัน้ ให้ คณะกรรมการ
เป็ นผู้กาหนดขอบเขตหน้ าที่ของกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิ บัติงานในคณะกรรมการชุดอื่นปรากฏตาม
รายละเอียดใน ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 8 การจัดการ และหัวข้ อที่ 9 การกากับดูแลกิจการ ของรายงานประจาปี
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ น
ผู้พิ จารณาอัตราค่าตอบแทนที่ เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยอัตราและองค์ ประกอบของ
ค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องสามารถจูงใจกรรมการที่มีความสามารถและมีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินความจาเป็ น ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการที่มิได้ เป็ น
ผู้บริ หารควรพิ จารณาตามหลัก ปฏิ บัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ ซึ่งพิ จ ารณาจากประสบการณ์ ทางาน
ความตังใจและความทุ
้
่มเท รวมทังคุ
้ ณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการแต่ละคนสามารถทาให้ กบั บริ ษัทได้ ในกรณี ที่
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ กรรมการรายใดทาหน้ าที่เพิ่มเติม (เช่น การเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ
เป็ นต้ น ) กรรมการรายนัน้ จะได้ รั บ ค่าตอบแทนเพิ่ มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น
ผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ รับมอบหมายหน้ าที่เพิ่มเติมดังกล่าว
อนึ่ง ส าหรั บ ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัท ในกลุ่มทิ ส โก้ นอกเหนื อจากการจ่ ายค่าตอบแทนให้ แ ก่
กรรมการของบริ ษัททิสโก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ ว อีกทัง้ มีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการที่มิได้ ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และ/
หรื อ ดารงตาแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรู ปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม และ
โบนัส ในรู ปแบบและอัตราเดียวกับที่จ่ายให้ กบั กรรมการบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) โดยให้ มี
ผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริ ษัทตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนด
จานวนเงิน ที่แน่นอน และจานวนเงินที่จ่ายจริ งในแต่ละคราว ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทน
หรื อผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เพิ่มเติม นอกจากนี ้ยัง
มีคา่ ตอบแทนที่มใิ ช่ตวั เงิน อาทิ รถประจาตาแหน่งสาหรับประธานคณะกรรมการ การประกันภัยความรับผิดของ
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กรรมการและเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท และประกันภัยกลุ่ม หรื อประกันสุขภาพกลุ่ม เฉพาะสาหรับกรรมการสัญชาติ
ไทยที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไป
ในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี เพื่อให้ มนั่ ใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่และความรั บผิดชอบของ
กรรมการจากการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนในปั จจุบนั และพบว่า อัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัท
ยัง ต่ ากว่า ค่าเฉลี่ ย ทั่วไปในอุต สาหกรรมเดีย วกัน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนของ
กรรมการ ซึง่ ไม่ได้ รับการพิจารณาปรับเพิ่มเลย ตังแต่
้ ปี 2553 ยังต่ากว่าระดับอัตราปกติ จากผลสารวจโครงสร้ าง
อัตราค่าตอบแทนในรายงานของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทยอยู่ค่อนข้ างมาก คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้ ปรับเพิ่มค่าตอบแทนของกรรมการ จาก 40,000 บาท เป็ น 50,000 บาท
ต่อเดือน และเสนอให้ ปรั บเพิ่มค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เป็ น 60,000 บาท และ 40,000
บาท สาหรับประธานและกรรมการ ตามลาดับ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า อัตราค่าเบี ้ยประชุมมีความเหมาะสมสอดคล้ องกับ
ระดับภาระและความรับผิดชอบของประธานและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการโดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการในรู ปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี ้ยประชุม และ
โบนัส ให้ แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ 600,000 บาท
ต่อปี รถประจาตาแหน่งสาหรับประธานคณะกรรมการ การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ของ
บริ ษัท และประกันภัยกลุ่ม หรื อประกันสุขภาพกลุ่ม เฉพาะสาหรับกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไป โดย
ให้ มีผลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริ ษัทตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะ
กาหนดจานวนเงิ นที่ แน่นอน และจานวนเงิ นที่ จ่ายจริ งในแต่ละคราว ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงสิทธิ ที่กรรมการจะได้ รับ
ค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เพิ่มเติม
นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นรั บทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบัน ซึ่งมีการปรั บเพิ่ม
ค่า ตอบแทนรายเดือ นของกรรมการ เบี ย้ ประชุม ของประธานคณะกรรมการชุด ย่อ ย และเบี ย้ ประชุมของ
กรรมการบริ หารดังที่ได้ กล่าวแล้ วข้ างต้ น ดังนี ้
 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทนปี 2559
ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
รายเดือน
(บาท/เดือน)
(บาท/ครัง้ )
คณะกรรมการบริ ษัท
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ หาร
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

ค่ าตอบแทนปี 2560 (ปี ที่เสนอ)
ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
รายเดือน
(บาท/เดือน)
(บาท/ครัง้ )

เพิ่มขึน้
(ลดลง)
(ร้ อยละ)

200,000
40,000
40,000

-

200,000
50,000
40,000

-

25.0
-

-

40,000
35,000

-

60,000
40,000

50.0
14.3
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ค่ าตอบแทนปี 2559
ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
รายเดือน
(บาท/เดือน)
(บาท/ครัง้ )
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานคณะกากับดูแลกิจการ
กรรมการกากับดูแลกิจการ

ค่ าตอบแทนปี 2560 (ปี ที่เสนอ)
ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
รายเดือน
(บาท/เดือน)
(บาท/ครัง้ )

เพิ่มขึน้
(ลดลง)
(ร้ อยละ)

-

55,000
40,000

-

60,000
40,000

9.1
-

-

50,000

-

60,000

20.0

-

40,000

-

40,000

-

-

50,000
40,000

-

60,000
40,000

20.0
-

สาหรั บคณะกรรมการบริ หาร จะไม่มีการจ่ายค่าเบี ้ยประชุมให้ แก่สมาชิกของคณะกรรมการบริ หารที่เป็ น
ผู้บริ หารหรื อพนักงานที่ปฏิบตั ิหน้ าที่เต็มเวลาของบริ ษัทในกลุม่ ทิสโก้
 ค่ าตอบแทนที่มิใช่ ตัวเงิน
1. รถประจาตาแหน่งสาหรับประธานคณะกรรมการ
2. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท
3. ประกันภัยกลุม่ หรื อประกันสุขภาพกลุม่ เฉพาะสาหรับกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไป
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนในอัตราเดิมให้ แก่กรรมการในรู ปของ
เงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี ้ยประชุม และโบนัส ให้ แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี
และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ 600,000 บาทต่อปี รถประจาตาแหน่งสาหรั บประธานคณะกรรมการ การ
ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท และประกันภัยกลุ่ม หรื อประกันสุขภาพกลุ่ม เฉพาะ
ส าหรั บ กรรมการสัญ ชาติไ ทยที่ มีอ ายุ 60 ปี ขึน้ ไป โดยให้ มีผ ลตลอดไปหรื อจนกว่าจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
คณะกรรมการตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่จะจ่ายจริ งใน
แต่ละคราว ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณีได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เพิ่มเติมตามที่เสนอ
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุม
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนสาหรั บปี 2560

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิ จารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงิ น
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริ ษัทสาหรับปี 2560
ตามแนวปฏิ บัติ เรื่ องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ อเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี
ภายหลังจากการพิ จารณา คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถื อหุ้นพิ จารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยได้ รับค่าตอบแทนจานวนไม่เกิน 8,630,000 บาท
แบ่งเป็ นค่าตอบของบริ ษัทจานวนไม่เกิน 590,000 บาท และค่าตอบแทนของบริ ษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ ทงั ้ 9 บริ ษัท เป็ น
จานวนรวมไม่เกิน 8,040,000 บาท และเป็ นค่าบริ การอื่นเป็ นจานวนรวมไม่เกิน 3,050,000 บาท
รายละเอียดค่าตอบแทนสาหรับปี 2560 เสนอโดยบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(บาท)
2560
2559

ค่ าตอบแทนสาหรั บผู้สอบบัญชี
ค่ าสอบบัญชี
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริ ษัท ไฮเวย์ จากัด
บริ ษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด
บริ ษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จากัด
บริ ษัท ศูนย์การเรี ยนรู้ ทิสโก้ จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด
บริ ษัท ออล-เวย์ส จากัด
รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มทิสโก้
ค่ าบริการอื่น

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(ร้ อยละ)

590,000

560,000

5.4

4,300,000

3,700,000

16.2

1,170,000
460,000
970,000
155,000
230,000
95,000
130,000
530,000
8,630,000
3,050,000

1,130,000
445,000
940,000
150,000
200,000
90,000
125,000
60,000
7,400,000
1,050,000

3.5
3.4
3.2
3.3
15.0
5.6
4.0
783.3
16.6
190.5

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ สาหรับปี 2560 รวมจานวน 8,630,000 บาท
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 16.6 หรื อ 1,230,000 บาท การปรับเพิ่มของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นไปตามปริ มาณ
งานที่เพิ่มขึ ้น ตามการบังคับใช้ มาตรฐานบัญชีใหม่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคาร
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ทิสโก้ และบริ ษัทออล-เวย์ส จากัด เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการซื ้อธุรกิจที่คาดว่าจะเสร็ จสมบูรณ์ ภายในครึ่ งปี หลังของปี
2560
ค่าบริ การอื่นจานวนไม่เกิน 3,050,000 บาท เพิ่มขึน้ จานวน 2,000,000 บาทจากปี ก่อน ทังนี
้ ้ ค่าบริ การ
ส่วนที่ เพิ่มขึน้ นอกเหนือจากการจัดทารายงานพิ เศษตามหลักเกณฑ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็ นไปตาม
ปริ มาณงานเพื่อสอบทานธุรกรรมการซื ้อธุรกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
สาหรับปี 2560 บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชี
1. นางสาวสมใจ คุณปสุต
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้ อย

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี

จานวนปี ที่สอบบัญชีให้ ทสิ โก้

4499
4951
4172

1
-

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึง่ สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ รายละเอียดประวัติผ้ สู อบบัญชี
ปรากฏตามที่แนบมาพร้ อมนี ้
ภายหลังจากการพิ จารณา คุณภาพงาน ความน่ าเชื่ อถื อ ความเชี่ ยวชาญ และระยะเวลาส่งมอบงานของ
ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการโดยข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็ นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท โดยได้ รับค่าตอบแทนจานวนไม่เกิ น
590,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี ของบริ ษัท สานักงาน อีว าย
จากัด (เดิมชื่อบริ ษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด) เป็ นผู้สอบบัญชีสาหรั บปี 2560 ของบริ ษัท โดยได้ รับ
ค่าตอบแทนจานวนไม่เกิน 590,000 บาท ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี ้
- นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4499 และ/ หรื อ
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4951 และ/ หรื อ
- นางนงลักษณ์ พุ่มน้ อย
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 ภาควิชาการเง
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 31 องค์ ประชุม

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
กลุ่ม ทิส โก้ มุ่ง เน้ น การดาเนิน ธุร กิจ อย่างมีป ระสิท ธิ ภ าพภายใต้ ก ารกากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี เพื่ อให้ การ
ปฏิบตั ิตามบทบาทด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นไปอย่างครบถ้ วน ดังนัน้ องค์ประชุมคณะกรรมการควรจะมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการทังคณะ
้
เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิตามการ
กากับดูแลกิจการที่ดี เรื่ อง แนวปฏิบตั ิที่ดีสาหรับคณะกรรมการ
ด้ วยเหตุนี ้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ ที่ 31
องค์ประชุม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ข้ อบังคับเดิม

ข้ อบังคับใหม่

ข้ อ 31. องค์ ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการ
มาประชุ ม ไม่ น้ อยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการ
ทั ง้ หมดจึ ง จะเป็ นองค์ ป ระชุ ม ในกรณี ที่ ป ระธาน
กรรมการไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ
หน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม

ข้ อ 31. องค์ ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้ อยกว่า สามในสี่ ข องจ านวนกรรมการ
ทั ง้ หมดจึ ง จะเป็ นองค์ ป ระชุ ม ในกรณี ที่ ป ระธาน
กรรมการไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ
หน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี ้ขาดในที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก

การวินิจฉัยชี ้ขาดในที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนน เว้ น
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนน เว้ น
แต่กรรมการที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสียง แต่กรรมการที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธาน ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็น ควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจ ารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ ที่ 31 องค์
ประชุมตามที่เสนอ
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขข้ อบังคับบริษัทข้ อที่ 33 อานาจกรรมการ

วัตถุประสงค์ และเหตุผล
กลุม่ ทิสโก้ มงุ่ เน้ นการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ การปฏิบตั ิตาม
บทบาทด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นไปอย่างครบถ้ วน โดยเฉพาะหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการใน
การกากับดูแลและติดตามการดาเนิ นงานของบริ ษัท อานาจของกรรมการจึงควรได้ รับการระบุอย่างชัดเจนใน
ข้ อบังคับบริ ษัท นอกจากนี ้ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการยังได้ เสนอแนะให้ ปรั บปรุ งการลงนามโดยกรรมการผู้มี
อานาจเป็ นระบบการลงนามโดยกรรมการสองท่าน เพื่อให้ มีการถ่วงดุลอานาจตามหลักของการกากับดูแลกิจการที่ดี
ด้ วยเหตุนี ้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ ที่ 33
อานาจกรรมการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ข้ อบังคับเดิม

ข้ อบังคับใหม่

ข้ อ 33. อานาจกรรมการ
ข้ อ 33. อานาจกรรมการ
คณะกรรมการมี อ านาจและหน้ าที่ จั ด การ
คณะกรรมการมี อ านาจและหน้ าที่ จั ด การ
บริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติ บริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคน
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคน
หนึ่งหรื อหลายคน ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน หนึ่งหรื อหลายคน ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้ สาหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้ รับ คณะกรรมการก็ได้ สาหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้ รับ
มอบหมายนันให้
้ คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนด
มอบหมายนันให้
้ คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนด
ประธานคณะกรรมการบริ หารคนเดียว หรื อ
ประธานคณะกรรมการบริ ห ารหรื อประธาน
กรรมการบริ หารอื่นร่ วมกันสองคน มีอานาจลงลายมือ เจ้ าหน้ าที่ บริ หารหรื อกรรมการบริ หารอื่น คนใดคนหนึ่ง
ชื่ อและประทับ ตราส าคัญ ของบริ ษัท กระท าการใดๆ ร่ ว มกั น จ านวนสองคน มี อ านาจลงลายมื อ ชื่ อ และ
แทนบริ ษัทได้
ประทับตราสาคัญของบริ ษัทกระทาการใดๆ แทนบริ ษัทได้
คณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนด และแก้ ไข
คณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนด และแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท
เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อที่ 33 อานาจ
กรรมการ ตามที่เสนอ
คะแนนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 10 อื่นๆ (ถ้ ามี)
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เอกสารฉบับนีพ้ มิ พ์ ด้วยนา้ หมึกถั่วเหลืองบนกระดาษรีไซเคิลซึ่งเป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม
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