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ท่านผูถ้ ือหุ้น

เรื่อง

หนังสือบอกกล่าวเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2561

ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มมี ติกาหนดให้มกี ารประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561 ในวันจันทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพือ่ พิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้
1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
คณะกรรมการได้จ ัด ให้ม ีก ารประชุ ม สามัญผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่ง เรีย กประชุ ม โดยที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการ ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยส่งหนังสือเชิญประชุมและดาเนินการประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับของ
ธนาคารและตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2560 ตามเสนอ
คะแนนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ มติทป่ี ระชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. พิ จารณาให้สตั ยาบันการดาเนิ นงานของคณะกรรมการที่ ได้กระทาในปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
วัตถุประสงค์และเหตุผล
คณะกรรมการได้สรุปรายละเอียดการดาเนินธุรกิจพร้อมคาอธิบายประกอบผลการดาเนินงานประจาปี
2560 ไว้อย่างชัดเจนในรายงานคณะกรรมการดังปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1-A2 ของรายงานประจาปี ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็น ควรเสนอให้ผู้ถือ หุ้น ให้ส ตั ยาบัน การดาเนิน งานของคณะกรรมการที่ไ ด้ก ระทา
ในปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
คะแนนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ มติทป่ี ระชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. พิ จารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ้ น สุดวัน ที่
31 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
จากรายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคาร
ทิส โก้ จากัด (มหาชน) ได้แสดงฐานะการเงินอย่างถูกต้องตามที่ค วรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีท่รี บั รองทัวไป
่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดงผลประกอบการและฐ านะ
การเงินของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ถูกต้องตามทีค่ วร ทัง้ นี้ รายงานของผู้สอบบัญชี งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏในเอกสารแนบ 4
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
คะแนนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ มติทป่ี ระชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. รับทราบการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่า งกาลจากกาไรจากผลการดาเนิ นงานสาหรับ ปี 2560 และอนุ ม ตั ิ ก ารจัด สรรกาไรจาก
ผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2560 เป็ นเงิ นกองทุน
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ในปี 2560 ธนาคารมีกาไรสุ ทธิจ านวน 4,300,556,978 บาท เพิ่มขึ้น 613,000,388 บาท จากปี 2559
ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 39
การจ่ายเงินปั นผลจะต้องจ่ายจากกาไรทีเ่ ป็ นเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยการจ่ายเงินปั นผลให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน
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นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 40 ธนาคารต้องจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมี
จานวนไม่น้ อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน จดทะเบียน ซึ่งในปี 2560 ธนาคารไม่จดั สรรเป็ นส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสารอง
ครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ว
ทัง้ นี้ ธนาคารมีกาไรจากผลการดาเนินงานและกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2560 ตามรายละเอียดดังนี้
กาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กาไรสุทธิของธนาคารสาหรับปี 2560
ปรับรายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด
กาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็ นเงิ นปันผลสาหรับปี 2560
เงินปั นผลระหว่างกาลจ่ายจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2560
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ สิ้ นปี 2560

(หน่วย: บาท)
14,474,972,030
4,300,556,978
(50,859,452)
18,724,669,556
(2,764,703,076)
15,959,966,480

ธนาคารมีกาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสาหรับปี 2560 จานวน 18,724,669,556 บาท โดยธนาคารได้จ่ายเงินปั นผลประจาปี
2560 คิด เป็ นจ านวนเงิน รวมทัง้ สิ้น 2,764,703,076 บาท ดัง นั น้ ธนาคารจะมีก าไรสะสมที่ย ัง ไม่ ไ ด้ จ ัด สรร ณ สิ้น ปี 2560 จ านวน
15,959,966,480 บาท
ธนาคารมีนโยบายทีจ่ ่ายเงินปั นผลในอัตราทีเ่ หมาะสมตามผลการดาเนินงาน โดยคงไว้ซ่งึ อัตราส่ วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งทีแ่ ข็งแกร่ง
(BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ทัง้ นี้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 64.3 ของกาไรสุทธิจาก
ผลการดาเนินงาน เทียบกับอัตราร้อยละ 55.0 ในปี 2559 การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปั นผลของธนาคารที่
กาหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผลในอัตราทีเ่ หมาะสมเพื่อให้อตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (BIS Ratio) สูงกว่าร้อยละ 12 ในฐานะ
ธนาคารพาณิชย์ทม่ี คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็น ควรเสนอให้ผู้ถ ือ หุ ้น รับ ทราบการจ่ า ยเงิน ปั น ผลระหว่ า งกาลจากกาไรจาก
ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2560 ให้แก่ผู้ถอื หุน้ สามัญและผูถ้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิ เมือ่ วันที่ 5 มกราคม 2561 ในอัตราหุน้ ละ 3.00 บาท รวมเป็ น
จานวนเงินทัง้ สิ้น 2,764,703,076 บาท และอนุ มตั กิ ารจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2560 ส่วนทีเ่ หลือจากการจ่ายเงินปั นผล
เป็ นเงินกองทุน ตามเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
คะแนนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ มติทป่ี ระชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
5. พิ จารณาอนุมตั ิ จานวนกรรมการและการแต่งตัง้ กรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 22 กาหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนดจานวนผู้ท่ี
จะดารงตาแหน่ งกรรมการของธนาคารเป็ น ครัง้ คราวโดยให้มจี านวนไม่น้ อยกว่า 5 คน ทัง้ นี้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยตามทีก่ ฎหมายกาหนด
นอกจากนี้ ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 23 และ 24 กาหนดให้ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้เลือกตัง้ คณะกรรมการทัง้ ชุด
พร้อมกันในคราวเดียว โดยให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
ตามเอกสารแนบ 10
เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี กฎหมาย และกฎข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง โดยคานึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของ
ธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทแม่”) จะพิจารณา
คัดเลือกและกลันกรองบุ
่
คคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอ
ด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการเพือ่ นาเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการต่อไป
ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบุคคลทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั แม่แล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณากาหนดจานวนกรรมการ
ที่ 8 คน และอนุ มตั ิการแต่งตัง้ บุคคลดังต่อไปนี้เป็ นกรรมการ โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียด
ประวัตผิ ทู้ ไ่ี ด้รบั การเสนอเป็ นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายปลิว มังกรกนก
นางอรนุ ช อภิศกั ดิศิ์ รกิ ุล
รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
นายสถิตย์ อ๋องมณี
นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิรด์ ซุน)
นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล
นายศักดิ ์ชัย พีชะพัฒน์

กรรมการอิสระ
กรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน
กรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน
กรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั จิ านวนกรรมการของธนาคารที่ 8 คน และเห็นชอบ
กับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั แม่ ให้เสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการตามทีเ่ สนอ กลับเข้า
ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทัง้ 8 คน เป็ นผูม้ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และ
ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในการแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการ นอกจากนี้ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
และซื่อสัตย์สุจริต เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ นายปลิว มังกรกนก, รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ , นางสาวปนัดดา
กนกวัฒน์ และนายสถิตย์ อ๋องมณี เป็ นผูม้ คี ุณสมบัตติ ามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกาหนดในนโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่องการกากับ
ดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ซึง่ เข้มงวดกว่าประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
คะแนนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ มติทป่ี ระชุมในวาระนี้ สาหรับการพิจารณาอนุ มตั จิ านวนกรรมการ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และสาหรับการพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการ ใช้วธิ ลี งคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
ตามข้อบังคับของธนาคาร
6. พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนั
วัตถุประสงค์และเหตุผล
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั แม่ได้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
เพือ่ ให้ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมต่อภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ ถึงแม้ในปี 2560 จะมีการปรับขึน้ ค่าตอบแทน
ไปแล้ว แต่ค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั ของธนาคารยังคงต่ากว่าค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรมทีม่ ผี ลการดาเนินงานในระดับเดียวกันในอัตรา
ร้อยละ 57 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั แม่ จึงเสนอให้ปรับเพิม่ ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
จากอัตรา 40,000 บาท ซึง่ ไม่มกี ารปรับมาตัง้ แต่ปี 2553 เป็ นอัตรา 50,000 บาท เพื่อให้ปรับตามอัตราเงินเฟ้ อ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ ยังเสนอให้กาหนดค่าเบี้ยประชุมสาหรับการประชุมคณะกรรมการในอัตรา 50,000 บาท
สาหรับกรรมการ หรือในอัตราเดียวกับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ม ั ่นใจว่าค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสม
ต่อภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ทัง้ นี้ จะไม่มกี ารจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่
เต็มเวลาของบริษทั ในกลุ่มทิสโก้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่มไิ ด้ดารงตาแหน่ ง
กรรมการในบริษทั แม่ และ/หรือ ดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ให้แก่
กรรมการไม่เกินท่านละ 950,000 บาทต่อปี ประกันชีวติ และประกันอุบตั เิ หตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพเฉพาะกรรมการสัญชาติไทยทีม่ อี ายุ
60 ปี ขน้ึ ไป และการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าทีข่ องธนาคาร โดยให้มผี ลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง
คณะกรรมการตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูถ้ อื หุน้ จะกาหนดจานวนเงินทีแ่ น่นอน และจานวนเงินทีจ่ ะจ่ายจริง ในแต่ละคราว ทัง้ นี้ ไม่รวมถึง
สิทธิทก่ี รรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่นื เพิม่ เติมกรณีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พิม่ เติมตามทีเ่ สนอ
และคณะกรรมการยังเสนอให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั ด้วย
คะแนนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ มติทป่ี ระชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุม
7. พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้เป็ น ไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อ 41 ของข้อบังคับของ
ธนาคาร ซึ่งกาหนดให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุ น้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงิน ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีข อง
ธนาคารทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีธนาคารสาหรับปี 2561 ตามแนวปฏิบตั ิ เรื่องการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี
และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิวาณิ
์ ชย์ และ/หรือ
นางนงลักษณ์ พุ่มน้อ ย แห่งสานักงาน อีว าย จากัด เป็ น ผูส้ อบบัญชีข องธนาคารสาหรับปี 2561 เนื่อ งจากพิจารณาว่าผูส้ อบบัญชี
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ดังกล่าว มีคุณสมบัตติ ามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และมีผล
การปฏิบ ตั งิ านเป็ น ทีน่ ่ า พอใจ ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญ ชีด งั กล่า วจะต้อ งได้ร บั ความเห็น ชอบจากธนาคารแห่ง ประเทศไทย โดยก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของธนาคารสาหรับปี 2561 จานวนไม่เกิน 5,200,000 บาท ตามเอกสารแนบ 7
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุ มตั ิแต่งตัง้ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีอนุ ญาตเลขที่
4499 และ/ หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิวาณิ
์ ชย์ ผูส้ อบบัญชีอนุ ญาตเลขที่ 4951 และ/ หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผูส้ อบบัญชีอนุ ญาตเลขที่
4172 แห่งสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคารสาหรับปี 2561 โดยผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีได้ และกาหนดค่าตอบแทนจานวนไม่เกิน 5,200,000 บาท
คะแนนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ มติทป่ี ระชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
8. พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขข้อบังคับธนาคาร ข้อ 15 การประชุมวิ สามัญ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามทีพ่ ระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 แก้ไขเพิม่ เติมโดยคาสั ่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรือ่ งการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพือ่ อานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ กาหนดเรื่องการให้สทิ ธิ
ผูถ้ อื หุน้ เรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของธนาคาร จึงจาเป็ นต้องแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร เพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ตามเอกสารแนบ 8
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 15 การประชุม
วิสามัญ วรรคสาม ดังนี้
ข้อบังคับปัจจุบนั
การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 14. ของข้อบังคับนี้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่
ทีค่ ณะกรรมการกาหนดได้ สุดแต่จะเห็น สมควร แต่อ ย่างไรก็ดี
ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการทีจ่ ะประชุมนัน้ ดังทีก่ าหนดไว้
ในข้อ 16. แห่งข้อบังคับนี้
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุน้
ทีจ่ าหน่ า ยได้ทงั ้ หมด หรือ ผู้ถ ือ หุ ้น ไม่น้อ ยกว่า 25 คน ซึ่ง มีหุ ้น
นับรวมกัน ได้ไ ม่น้ อยกว่ า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่จ าหน่ ายได้
ทัง้ หมด อาจเข้าชื่อ กัน ทาหนังสือ ร้อ งขอให้ค ณะกรรมการเรีย ก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนัน้
จะต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด เมือ่ มีคาร้องขอ
เช่นว่านัน้ คณะกรรมการจะต้องกาหนดวัน เวลา และสถานทีท่ ่จี ะ
เปิ ดประชุม โดยวันนัดประชุมที่กาหนดจะต้องไม่ช้ากว่า 1 เดือน
นับจากวันได้รบั หนังสือ

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 14. ของข้อบังคับนี้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่
ทีค่ ณะกรรมการกาหนดได้ สุดแต่จะเห็น สมควร แต่อ ย่างไรก็ดี
ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการทีจ่ ะประชุมนัน้ ดังทีก่ าหนดไว้
ในข้อ 16. แห่งข้อบังคับนี้
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้ อยกว่า
ร้อยละสิบ ของจานวนหุ ้น ที่จาหน่ า ยได้ท ัง้ หมด อาจเข้า ชื่อ กัน
ทาหนัง สือ ร้อ งขอให้ค ณะกรรมการเรีย กประชุม ผู้ถ ือ หุ ้น เป็ น
การประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนัน้ จะต้องระบุเรื่องและ
เหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ใ ห้ช ดั เจนด้ว ย เมื่อ มีคาร้อ ง
ขอเช่นว่านัน้ ให้คณะกรรมการจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน
สีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้

คะแนนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ มติทป่ี ระชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
9. อื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ และขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวข้างต้น และหากท่านมีขอ้ สงสัยหรือคาถาม
เกี่ย วกับวาระการประชุ มที่ต้อ งการให้ค ณะกรรมการและฝ่ ายบริห ารชี้แจงในวัน ประชุ ม ท่ านสามารถส่ งค าถามล่ ว งหน้ ามายัง ธนาคารได้ท่ี
ir@tisco.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0 2633 6855 โดยระบุชอ่ื และช่องทางการติดต่อเพือ่ ทีธ่ นาคารจะติดต่อกลับได้
อนึ่ง เพือ่ ให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ ขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉั นทะ โปรดนา
หนังสือทีร่ ะบุชอ่ื ผูถ้ อื หุน้ หรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วตามเอกสารแนบ 9 ทีแ่ นบมาด้วยนี้ พร้อมหลักฐานทีต่ ้องใช้ในการแสดงสิทธิ
เข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ 10 มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยธนาคารกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุ้นทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561
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นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ทารายงานประจาปี 2560 ในรูปแบบแผ่นซีดรี อมตามทีไ่ ด้จดั ส่งมาให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่าน หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีความประสงค์
จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ท่ี แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ชัน้ 7 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0 2633 6868 โทรสาร 0 2633 6855 หรือ ir@tisco.co.th
ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

(นายปลิว มังกรกนก)
ประธานคณะกรรมการ

สานักเลขานุการบริษทั
โทรศัพท์ 0 2633 6805
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เอกสารแนบ 1
ประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2560
ธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้องประชุม ชัน้ 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2560 เริม่
ประชุมเวลา 10.00 น.
นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการธนาคารและกรรมการอิสระ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม และแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่ามีกรรมการ
ธนาคาร ผูบ้ ริหารระดับสูง และตัวแทนจากผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุม โดยได้แนะนาเป็ นรายบุคคลดังนี้
กรรมการธนาคารทีเ่ ข้าร่วมประชุม 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.89 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด 9 คน คือ
1. นายปลิว มังกรกนก
ประธานคณะกรรมการธนาคาร / กรรมการอิสระ
2. นางอรนุช อภิศกั ดิศิ์ รกิ ุล
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
3. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นางภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายสถิตย์ อ๋องมณี
กรรมการอิสระ
7. นายทาคาชิ คุโรเมะ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
8. นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล
กรรมการ / กรรมการบริหาร (ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้ / กรรมการอานวยการ)
กรรมการบริษทั ทีล่ าประชุม
1. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิรด์ ซุน)
กรรมการ / กรรมการบริหาร
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 8 คน คือ
1. นายศักดิ ์ชัย พีชะพัฒน์
2. นายพิธาดา วัชรศิรธิ รรม
3. นายชลิต ศิลป์ ศรีกุล
4. นายเมธา ปิ งสุทธิวงศ์
5. นางสาวนิภา เมฆรา
6. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจติ รกุล
7. นายเดชพินนั ท์ สุทศั นทรวง
8. นายพิชา รัตนธรรม

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายสินเชือ่ รายย่อย
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - บรรษัทธนกิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเชือ่ รายย่อย 1
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - ปฏิบตั กิ ารสินเชือ่ รายย่อย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - ธนบดีธนกิจ

ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ทีเ่ ข้าร่วมประชุม คือ
1. นางยุพดี สัจจะวรรณกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4819
2. นางสาวฉัตรมณี จิรวิชา
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ
กรรมการและผูบ้ ริหารจากบริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ทีเ่ ข้าร่วมประชุม คือ
1. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาวอารยา ธีระโกเมน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
3. นายชาตรี จันทรงาม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสีย่ ง
4. นายไพรัช ศรีวไิ ลฤทธิ ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สานักกากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษทั
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีร่ ่วมประชุมสามัญประจาปี 2560 ของบริษทั
ประธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ธนาคารมอบหมายให้ บริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด เป็ นผูท้ าหน้าทีด่ ูแลให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปอย่างโปร่งใส
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของธนาคาร โดยบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จากัด ได้จดั เจ้าหน้าที่เข้าสังเกตการณ์การลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับ
คะแนนเสียงตลอดการประชุม
ต่อจากนัน้ ประธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ธนาคารได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ไปยังผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อน
การประชุมโดยชอบตามข้อบังคับของธนาคารและตามกฎหมาย เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ อื หุน้ มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
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ประธานฯ ขอให้ นายไพรัช ศรีวไิ ลฤทธิ ์ เลขานุ การบริษทั แจ้งให้ทป่ี ระชุมรับทราบถึงระเบียบการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของธนาคาร
ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ทีม่ าเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมีผแู้ ทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุม มีสทิ ธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ยกเว้นวาระการพิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการ
ซึง่ ใช้วธิ กี ารลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
นอกจากนี้ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน ธนาคารได้นาส่งหนังสือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้ สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ จะออกเสียง
ลงคะแนนในทีป่ ระชุม ธนาคารได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผถู้ ื อหุน้ ก่อนเข้าร่วมประชุม ทัง้ นี้ ผู้ถือหุ้นที่ยงั ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็ น
การล่วงหน้าและประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” หรือ แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน กรณีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศทีแ่ ต่งตัง้
คัสโตเดียนในประเทศไทย สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบให้แก่เจ้าหน้าทีเ่ พื่อรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีท่ าหนังสือ
มอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมและระบุการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ นัน้ ธนาคารได้นาคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติแต่ละวาระไว้แล้ว ซึ่งการประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนา
คะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจานวนเสียงเห็นด้วยของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
และชีแ้ จงเพิม่ เติมว่าผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ส่งคืน “หลักฐานการลงทะเบียนเข้าประชุม” ทีธ่ นาคาร
ได้แจกให้ในช่วงลงทะเบียน และ/หรือ บัตรลงคะแนนทีไ่ ม่ได้ใช้ (ถ้ามี) ให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องธนาคารบริเวณประตูทางเข้าห้องประชุม
ประธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้ นี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ ทีม่ าด้วยตนเอง จานวน 30 รายและผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ จานวน
3 ราย รวมผูถ้ อื หุน้ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 33 ราย ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิ้น 921,452,119 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้วทัง้ หมดของธนาคาร ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร
ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
หลังจากทีป่ ระธานฯ ได้กล่าวเปิ ดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มผี ถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิม่ เติมอีก 4 ราย รวมเป็ นผู้
ถือหุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 34 ราย ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ จานวน 3 ราย รวมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
จานวน 37 ราย ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 921,452,284 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้วทัง้ หมด
ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2559 โดยสาเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวได้จดั ส่งไปยังผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ทักท้วง ซักถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติรบั รองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 ไม่มบี ตั รเสีย


วาระที่ 2

จานวน
จานวน
จานวน

921,452,119 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00

พิ จารณาให้สตั ยาบันการดาเนิ นงานของคณะกรรมการที่ ได้กระทาในปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจาปี

ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาให้สตั ยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการทีไ่ ด้กระทาในปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
ประธานฯ กล่าวสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการทีไ่ ด้กระทาในปี 2559 และเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาให้สตั ยาบันการดาเนินงานดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1- A3 ของรายงานประจาปี ซึ่งได้จดั ส่งไปยังผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมใน
ครัง้ นี้แล้ว
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คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถอื หุ้นพิจารณาให้สตั ยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทาในปี 2559 ดังปรากฏใน
รายงานประจาปี
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ทักท้วงหรือซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติให้สตั ยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการทีไ่ ด้กระทาในปี 2559
ดังปรากฏในรายงานประจาปี ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติให้สตั ยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการทีไ่ ด้กระทาในปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจาปี ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 ไม่มบี ตั รเสีย


วาระที่ 3

จานวน
จานวน
จานวน

921,452,119 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.22

พิ จารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความเห็นทีส่ อดคล้องกับผูส้ อบบัญชีของธนาคาร ว่างบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดงผลประกอบการและฐานะทางการเงินของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตาม
หลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี ทไ่ี ด้ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว และขอให้นายสุทศั น์
เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้ นาเสนอต่อทีป่ ระชุม
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้สรุปรายละเอียดของงบการเงินต่อทีป่ ระชุม และขอให้นายชาตรี จันทรงาม ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ อาวุโส
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสีย่ ง บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษทั ใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ (“บริษทั ใหญ่”) ชี้แจงรายละเอียด
และการวิเคราะห์งบการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสีย่ งของกลุ่มทิสโก้ได้ชแ้ี จงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จต่อทีป่ ระชุม โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
260,741,826
233,297,858
27,443,968
3,656,668
4.00

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของเจ้าของรวม
กาไรสุทธิ (ส่วนทีเ่ ป็ นของธนาคาร)
กาไรต่อหุน้ (บาท)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ จากัด
(มหาชน) สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผูถ้ อื หุน้ กล่าวชมเชยวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร และสอบถามถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. แนวโน้มจานวนสาขาธนาคาร การขยายสาขาเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และความคืบหน้าการลงทุนเกีย่ วกับพร้อมเพย์
(Prompt Pay)
2. ความคืบหน้าของการฟื้ นฟูสนิ เชือ่ ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) กรณีบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) และผลกระทบต่อ ผลกาไร
ของปี 2559
3. สาเหตุการลดลงของสินเชือ่ ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และเป้ าหมายการเติบโตของธนาคาร
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ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. ธนาคารมีนโยบายขยายสาขาเท่าที่จาเป็ น ซึ่งปั จจุบนั ธนาคารมีสาขาเพียง 57 แห่ ง ทาให้ได้ร บั ผลกระทบจากเทคโนโลยีทางการเงิน
(Financial Technology หรือ FinTech) และ การเงินยุคดิจติ อล (Digital Banking) ในระดับต่า ส่วนแนวโน้มในอนาคตจะขึน้ อยู่กบั ความจาเป็ น เนื่องจาก
การขยายสาขาถือเป็ นต้นทุนของธนาคาร สาหรับการทีร่ ฐั บาลมีนโยบายขยายพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นัน้
ทางธนาคารก็มนี โยบายในการขยายสาขาของธุรกิจรายย่อยในแต่ละพื้นทีเ่ พิม่ มากขึน้ โดยจะพิจารณาจากจานวนและความต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก
ในปั จจุบนั ธุรกิจรายย่อยภายใต้แบรนด์สมหวังมีจานวนสาขาประมาณ 150 แห่ง และจะขยายเป็ น 300 แห่งในระยะยาว ทัง้ นี้ การขยายสาขาธนาคาร
ในห้างสรรพสินค้าในอนาคตน่าจะมีสดั ส่วนทีเ่ พิม่ มากขึน้ ตามรูปแบบการดาเนินชีวติ ของคนรุ่นใหม่ สาหรับการให้บริการของสาขานัน้ ธนาคารมีเป้ าหมายที่
จะให้บริการเต็มรูปแบบ ทัง้ บริการเงินฝาก การให้สนิ เชื่อ การให้คาแนะนาการลงทุนในตลาดทุนและกองทุนรวม สาขาบางแห่งอาจยังไม่สามารถให้บริการ
เต็มรูปแบบได้ เนื่องจากต้องขึน้ อยู่กบั ความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ แต่ธนาคารได้จดั ให้มกี ารบริการพืน้ ฐานไว้รองรับทุกสาขาแล้ว
2. ลูกหนี้รายบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) ธนาคารได้สารองหนี้สญ
ู เต็มจานวนแล้ว และอยู่ในขัน้ ตอนการฟื้ นฟูกจิ การตัง้ แต่ เดือน
ธันวาคม 2559 จนถึงปั จจุบนั ลูกหนี้ยงั มีผลประกอบการที่ดแี ละสามารถชาระคืนตามแผนฟื้ นฟูกจิ การทีก่ าหนดไว้ แต่ทางธนาคารยังต้องติดตามความ
คืบหน้าต่อไป สาหรับกาไรทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปี 2559 ไม่ได้เป็ นผลมาจากการได้ชาระสินเชือ่ คืนตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ เนื่องจากเป็ นการชาระคืนเพียงบางส่วนและ
เป็ นจานวนน้อย ทัง้ นี้ หากเป็ นไปตามแผนฟื้ นฟูกจิ การระยะยาว 12 ปี ธนาคารน่าจะได้รบั เงินต้นคืนบางส่วน โดยหนี้ส่วนทีเ่ หลือจะแปลงเป็ นหุน้ สามัญ
3. การลดลงของสินเชือ่ ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เป็ นไปตามวัฏจักรของธุรกิจ ทีล่ กู ค้ารายย่อยจะได้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจก่อนธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ธนาคารที่เน้ นให้ส ินเชื่อรายย่ อยส่วนใหญ่จึงได้รบั ผลกระทบก่อนตั ้งแต่ ปี 2556-2558 และบรรเทาลงในปี ปัจจุบนั ส าหรับ
เป้ าหมายการเติบโตของธนาคารจะเป็ นไปตามอุตสาหกรรม โดยในช่วง 2-3 ปี ทผ่ี ่านมา การเติบโตของธนาคารไม่สูง เป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา
และภาวะของอุตสาหกรรมรถยนต์ซง่ึ เป็ นธุรกิจสินเชือ่ หลักของธนาคาร สาหรับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2560 ถูกคาดการณ์ไว้ทร่ี อ้ ยละ 3.5 ซึ่งจะ
ดีขน้ึ เล็กน้อยเมือ่ เทียบกับปี 2559 ทีเ่ ติบโตในอัตราร้อยละ 3.2
เมื่อไม่มผี ู้ถอื หุน้ ทักท้วงหรือซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมลงมติรบั รองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามทีเ่ สนอ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 ไม่มบี ตั รเสีย



วาระที่ 4

จานวน
จานวน
จานวน

921,452,119 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.85
0.00
0.15

รับ ทราบการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลจากกาไรจากผลการดาเนิ นงานสาหรับ ปี 2559 และอนุ ม ตั ิ ก ารจัด สรรกาไรจาก
ผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2559 เป็ นเงิ นกองทุน

ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 และอนุ มตั กิ ารจัดสรร
กาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 เป็ นเงินกองทุน และขอให้นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้ นาเสนอต่อทีป่ ระชุม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และหลักเกณฑ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี รอ้ ยละ 5 เป็ นเงินสารองตามกฎหมายจนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากเงินสารองตามกฎหมายได้
ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่จาเป็ นต้องจัดสรรเป็ นเงินสารองตามกฎหมายสาหรับปี 2559 เพิม่ เติมอีก โดยรายละเอียดกาไรสะสมทีส่ ามารถ
จัดสรรเป็ นเงินปั นผลสาหรับปี 2559 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร เป็ นดังนี้
กาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
กาไรสุทธิของธนาคารสาหรับปี 2559
ปรับรายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด
กาไรสะสมที่ สามารถจัดสรรเป็ นเงิ นปันผลสาหรับปี 2559
เงินปั นผลระหว่างกาลจ่ายจากผลการดาเนินงานของปี 2559
กาไรสะสมที่ ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ สิ้ นปี 2559
-9-

(หน่วย: บาท)
12,829,649,304
3,687,556,590
(14,784,942)
16,502,420,952
(2,027,448,922)
14,474,972,030

ธนาคารมีกาไรสะสมทีส่ ามารถจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสาหรับปี 2559 จานวน 16,502,420,952 บาท โดยธนาคารได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในปี
2559 คิดเป็ นจานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 2,027,448,922 บาท ดังนัน้ ธนาคารจะมีกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร ณ สิน้ ปี 2559 จานวน 14,474,972,030 บาท
ธนาคารมีนโยบายทีจ่ ่ายเงินปั นผลในอัตราทีเ่ หมาะสมตามผลการดาเนินงาน โดยคงไว้ซ่งึ อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งทีแ่ ข็งแกร่ ง (BIS
Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ทัง้ นี้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 55.0 ของกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานเทียบ
กับอัตราร้อยละ 37.9 ในปี 2558 การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปั นผลของธนาคารทีก่ าหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่
เหมาะสมเพื่อให้อตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (BIS Ratio) สูงกว่าร้อยละ 12 ในฐานะธนาคารพาณิชย์ทม่ี คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559
และอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 เป็ นเงินกองทุน
นายศักดิชั์ ย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ สอบถามถึงอัตราภาษีนิตบิ ุคคลปั จจุบนั ทีใ่ ช้ในการเครดิตภาษีคนื และการเครดิตภาษีดว้ ยอัตราภาษีนิตบิ ุคคล
เดิมในส่วนทีม่ ากกว่าร้อยละ 20 ยังคงเหลืออยู่หรือไม่
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้ แจ้งว่า ปั จจุบนั ธนาคารใช้อตั ราภาษีนิตบิ ุคคลทีร่ อ้ ยละ 20 และธนาคารได้ชาระภาษีทใ่ี ช้อตั ราภาษีนิตบิ ุคคล
เดิมในส่วนทีม่ ากกว่าร้อยละ 20 ครบแล้ว
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมลงมติรบั ทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรจากผลก าร
ดาเนินงานสาหรับปี 2559 และอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 เป็ นเงินกองทุน ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั ทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 และอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรจากผล
การดาเนินงานสาหรับปี 2559 เป็ นเงินกองทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 ไม่มบี ตั รเสีย


วาระที่ 5

จานวน
จานวน
จานวน

921,452,119 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00

พิ จารณาอนุมตั ิ จานวนกรรมการและการแต่งตัง้ กรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั จิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้ กรรมการ
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 5 และ 6 เป็ นการพิจารณาเรื่องเกีย่ วกับกรรมการธนาคาร ดังนัน้ เพื่อเป็ นการเปิ ดให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มทีต่ ามแนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการจึงสมัครใจออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระดังกล่าว และขอ
เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็ น
ผูด้ าเนินการประชุมในวาระนี้
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ตามข้อบังคับของธนาคารกาหนดให้ในการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ทุกครัง้ ให้เลือกตัง้ คณะกรรมการทัง้ ชุดพร้อมกันในคราวเดียว ส่งผลให้คณะกรรมการทัง้ คณะครบวาระการดารงตาแหน่งพร้อมกันในวันนี้
ในวาระนี้แบ่งการพิจารณาเป็ น 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนที่ 1 เป็ นการพิจารณาอนุ มตั ิจานวนกรรมการ และส่วนที่ 2 เป็ นการพิจารณาอนุมตั กิ าร
แต่งตัง้ กรรมการ
เริม่ จากส่วนที่ 1 การพิจารณาอนุมตั จิ านวนกรรมการ ข้อบังคับของธนาคารกาหนดให้ผถู้ อื หุน้ โดยมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ กาหนดจานวนผูท้ จ่ี ะดารง
ตาแหน่ งกรรมการของบริษัทเป็ นครัง้ คราวโดยให้มจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้อ งมีถิ่น ที่อ ยู่ใน
ราชอาณาจักร รวมทัง้ มีสดั ส่วนของกรรมการทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยตามทีก่ ฎหมายกาหนดซึง่ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ในการนี้ คณะกรรมการตามข้อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทนของกลุ่ม ทิส โก้ ได้เสนอให้ผู้ถ ือ หุ ้น พิจารณา
กาหนดจานวนกรรมการที่ 9 คน ซึ่งเท่ากับจานวนกรรมการในปั จจุบนั โดยผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิ ออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุน้
ในส่วนที่ 2 การพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการ ตามข้อบังคับของธนาคาร กาหนดให้นาวิธลี งคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตาม
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และมาตรา 71 วรรค 1 มาใช้ เพือ่ ช่วยให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยมีโอกาสในการเลือกตัง้ ตัวแทนเข้ามา
รับตาแหน่งกรรมการธนาคารมากยิง่ ขึน้ โดยมีปัจจัยในการสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการ สรุปได้ดงั นี้ 1) การกากับดูแลกิจการทีด่ ี กฎหมาย
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และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง 2) ความต้องการและประโยชน์สูงสุดขององค์กร 3) ความรูแ้ ละความสามารถ 4) ประวัตแิ ละประสบการณ์ในด้านต่างๆ มี
ความเข้าใจเพียงพอด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมายและอื่นๆ และ 5) ขนาดและองค์คณะกรรมการทีเ่ หมาะสม
ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษทั ของบุคคลทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ใหญ่ โดยมีประวัตขิ องบุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ ดังปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
หน้า 53-76 ทีไ่ ด้จดั ส่งไปให้ท่านผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ บุคคลดังต่อไปนี้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายนาม
นายปลิว มังกรกนก
นางอรนุช อภิศกั ดิ ์ศิรกิ ุล
รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
นางภัทรียา เบญจพลชัย
นายสถิตย์ อ๋องมณี
นายทาคาชิ คุโรเมะ
นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิรด์ ซุน)
นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล
นายศักดิชั์ ย พีชะพัฒน์

ตาแหน่ งที่เสนอ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทัง้ นี้ บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ดังกล่าว ได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั จิ านวนกรรมการของธนาคารที่ 9 คน และแต่งตัง้ กรรมการตามทีเ่ สนอ
จากนัน้ เลขานุการบริษทั ชี้แจงเพิม่ เติมว่า ข้อบังคับของธนาคารกาหนดให้นาวิธลี งคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ในการ
เลือกตัง้ กรรมการธนาคาร โดยได้อธิบายวิธกี ารลงคะแนนเสียงแบบสะสมในรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถาม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิส โก้ จงึ เสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติอนุ มตั ิ
จานวนกรรมการของธนาคารที่ 9 คน
ที่ประชุมผู้ถ ือ หุ ้น ได้มมี ติอนุ ม ตั ิ จานวนกรรมการของธนาคารที่ 9 คน ด้ว ยคะแนนเสีย งข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุน้ ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 ไม่มบี ตั รเสีย



จานวน
จานวน
จานวน

921,452,119 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00

และที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นได้มมี ติอนุมตั ิ จานวนแต่งตัง้ บุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร ด้วยวิธลี งคะแนนเสียงแบบสะสม
(Cumulative Voting) ตามข้อบังคับของบริษทั ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายนาม
นายปลิว มังกรกนก
นางอรนุช อภิศกั ดิ ์ศิรกิ ุล
รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
นางภัทรียา เบญจพลชัย
นายสถิตย์ อ๋องมณี
นายทาคาชิ คุโรเมะ
นายชือ-เหา ซุน (โฮวิรด์ ซุน)
นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล
นายศักดิชั์ ย พีชะพัฒน์
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

เห็นด้วย
921,452,119
921,452,119
921,452,119
921,452,119
921,452,119
921,452,119
921,452,119
921,452,119
921,452,119
8,293,069,071
0
- ไม่มี -11-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ไม่เห็นด้วย
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนั

วาระที่ 6

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่ มทิสโก้ เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิค่ าตอบแทนกรรมการและรับทราบ
ค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ประจาปี 2559 เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2559 มีมติอนุมตั คิ ่าตอบแทนสาหรับกรรมการทีไ่ ม่ได้ดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน) และ/หรือดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารของบริษทั ในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ 500,000
บาทต่อปี โดยให้มผี ลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง คณะกรรมการตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูถ้ อื หุน้ จะกาหนดจานวนเงินทีแ่ น่ นอน และจานวน
เงินทีจ่ ะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงสิทธิทก่ี รรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่นื เพิม่ เติม กรณีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พิม่ เติม
ข้อบังคับของธนาคารกาหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ไ ด้ร ับมอบหมายนัน้ ให้ค ณะกรรมการเป็ นผู้ก าหนดขอบเขตหน้ าที่ข องกรรมการที่ได้ร ับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานใน
คณะกรรมการชุดอื่นปรากฏตามรายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8 การจัดการ และหัวข้อที่ 9 การกากับดูแลกิจการของรายงานประจาปี
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ใหญ่จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาอัตราค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอัตราและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มคี วามสามารถและมี
ความสาคัญต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ โดยหลีกเลีย่ งการจ่ายค่าตอบแทนทีม่ ากเกินความจาเป็ น
ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหารจะพิจารณาตามหลักปฏิบตั ิโดยทัวไปในอุ
่
ตสาหกรรมนัน้ ๆ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ทางาน
ความตัง้ ใจและทุ่มเท รวมทัง้ คุณประโยชน์ต่างๆ ทีก่ รรมการแต่ละคนสามารถทาให้กบั บริษทั ได้ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้กรรมการรายใด
ทาหน้ าที่เพิ่มเติม (เช่ น การเป็ น สมาชิกในคณะกรรมการต่ างๆ เป็ นต้น ) กรรมการรายนัน้ จะได้ร ับค่ าตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดย
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีเ่ พิม่ เติมดังกล่าว
ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจาปี เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าอัตราค่าตอบแทน
กรรมการมีความเหมาะสมกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ จากการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนในปั จจุบนั พบว่า อัตราดังกล่าวต่า
กว่าค่าเฉลีย่ ทัวไปในอุ
่
ตสาหกรรมเดียวกัน
คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนสาหรับ
กรรมการทีม่ ไิ ด้ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และ/หรือ ดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหารของบริษทั ในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของ
เงินรางวัล เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ 600,000 บาทต่อปี การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั
และประกันภัยกลุ่ม หรือประกันสุขภาพกลุ่ม เฉพาะสาหรับกรรมการสัญชาติไทยทีม่ อี ายุ 60 ปี ขน้ึ ไป โดยให้มผี ลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง
คณะกรรมการ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูถ้ อื หุน้ จะกาหนดจานวนเงินทีแ่ น่นอน และจานวนเงินทีจ่ ะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงสิทธิทก่ี รรมการ
จะได้รบั ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่นื เพิม่ เติมกรณีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พิม่ เติม
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นทักท้วง หรือซักถาม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้ จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมลงมติอนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั ทัง้ นี้ กรรมการทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ ถือเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียจึงไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมา
ประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 ไม่มบี ตั รเสีย


จานวน
จานวน
จานวน

921,452,131 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00

และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั
เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการทุกท่านจึงกลั บเข้าร่วม
ประชุมในวาระต่อไป

-12-

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2560

วาระที่ 7

ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2560 และขอให้ รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์
เพรียบจริยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนี้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของธนาคารกาหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ ผู้ส อบบัญชี
และกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของธนาคาร สาหรับปี 2560
ตามแนวปฏิบตั เิ รือ่ งการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี และนาเสนอต่อคณะกรรมการเพือ่ เสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคาร สาหรับปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนจานวนไม่เกิน 4,300,000 บาท และค่าบริการอื่นเป็ นจานวนรวมไม่เกิน 3,050,000 บาท
โดยมีรายชือ่ ผูส้ อบบัญขีดงั ต่อไปนี้
1. นางสาวสมใจ คุณปสุต
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ ์วาณิชย์
3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4499
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4951
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4172

และ/หรือ
และ/หรือ

โดยผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผูส้ อบบัญชีได้ ส่วนประวัตขิ องผูส้ อบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน ปรากฏในหน้า 81-83 ของ
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งไปให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าแล้ว ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
สาหรับค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของธนาคาร สาหรับปี 2560 ที่เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 16.2 เป็ นไปตามปริมาณงานที่เพิม่ ขึ้น เนื่ อ งจากการ
บังคับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง และการรับโอนธุรกิจที่คาดว่า จะเสร็จสิน้ ภายในครึง่ ปี หลังของปี 2560 สาหรับค่าบริการอื่นทีเ่ พิม่ ขึน้
จากปี ก่อน 2,000,000 บาท เป็ นไปตามปริมาณงานทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการตรวจสอบธุรกรรมการซื้อธุรกิจทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2560
นายศักดิชั์ ย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่าธนาคารมีการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีจากสานักงานอื่นเพื่อความโปร่งใส
หรือไม่ เนื่องจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้ปรับเพิม่ ค่าสอบบัญชีทุกปี และทางสภาวิชาชีพบัญชีได้แจ้งว่าการเปลีย่ นมาตรฐานบัญชีใหม่จะ ไม่ม ี
ผลกระทบต่อการปรับเพิม่ ของค่าสอบบัญชีอย่างมีนัยสาคัญ ดังนัน้ หากจะปรับเพิม่ ค่าสอบบัญชี ควรมีการชี้แจงสาเหตุหรือชะลอการปรับเพิ่ มโดยปรับ
เพิม่ ในอัตราเดียวกับอัตราเงินเฟ้ อเท่านัน้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบคุ ณผู้ถือหุ้นสาหรับคาแนะน าและชี้แจงว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาผู้สอบบัญชีจาก
สานักงานอื่นเมือ่ ครบกาหนดระยะเวลา 5 ปี ตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ สาหรับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีทเ่ี พิ่มขึน้ ในปี 2560 มีสาเหตุจากการซื้อธุรกิจจาก
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) ทาให้มปี ริมาณงานตรวจสอบธุรกรรมใหม่เพิม่ ขึ้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ให้ขอ้ มูล
เพิม่ เติมว่า ธุรกิจใหม่ทจ่ี ะรับโอนจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) ได้แก่ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชือ่ ผ่อนชาระ ธุรกิจสินเชื่อทีอ่ ยู่
อาศัย และเงินฝากของลูกค้ารายย่อย เป็ นต้น ทัง้ นี้ ในการพิจารณาตัดสินใจทางธุรกิจของธนาคาร ทางคณะกรรมการและผูบ้ ริหารคานึงถึงผลตอบแทนต่อ
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ โดยพยายามรักษาอัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ไม่ให้ต่าไปกว่าเดิม
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ทักท้วงหรือซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับ
ปี 2560
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2560 ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 ไม่มบี ตั รเสีย



วาระที่ 8

จานวน
จานวน
จานวน

921,452,131 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ที่ 33 อานาจกรรมการ
ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับบริษทั ที่ 33 อานาจกรรมการ

-13-

ประธานฯ แจ้งว่า ธนาคารมุง่ เน้นการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้การปฏิบตั ติ ามบทบาทด้านการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ เี ป็ นไปย่างครบถ้วน โดยเฉพาะหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการกากับดูแลและติดตามการดาเนินงานของธนาคาร เพื่อให้
อานาจของกรรมการถูกระบุไว้อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอ านาจตามหลักของการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
เปลีย่ นแปลงกรรมการผูม้ อี านาจลงนามโดยกรรมการสองท่านแทนธนาคาร ดังนี้
“คณะกรรมการมีอานาจและหน้าทีจ่ ดั การบริษทั ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน ปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการก็ได้ สาหรับค่าตอบแทนกรรมการ
ผูไ้ ด้รบั มอบหมายนัน้ ให้คณะกรรมการเป็นผูก้ าหนด
ประธานคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หรือกรรมการบริหารอืน่ คนใดคนหนึง่ ร่วมกันจานวนสองคน มีอานาจลงลายมือชือ่ และ
ประทับตราสาคัญของบริษทั กระทาการใดๆ แทนบริษทั ได้
คณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนด และแก้ไขเปลีย่ นแปลงชือ่ กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั ”
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 33 อานาจกรรมการ
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ทักท้วงหรือซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติอนุมตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 33 อานาจกรรมการ ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มมี ติอนุมตั ิ การแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 33 อานาจกรรมการ ด้ว ยคะแนนเสีย งไม่น้อ ยกว่า สามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
 ไม่มบี ตั รเสีย




วาระที่ 9

จานวน
จานวน
จานวน

921,452,131 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00

พิ จารณาอนุมตั ิ การรับโอนธุรกิ จลูกค้ารายย่อยของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“SCBT”) และ
ขอให้ คุณสุทศั น์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้ ชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนี้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กล่าวต่อทีป่ ระชุมว่า การรับโอนธุรกิจเป็ นไปเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตและขยายฐานลูกค้าและทาให้
กลุ่มทิสโก้สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับลูกค้ารายย่อยได้อย่างหลากหลายให้แก่ลกู ค้าทุกกลุ่มได้ ในการรับโอนธุรกิจประกอบด้วยธุรกิจบัตร
เครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อเพื่อการเคหะ บริการธนบดีธนกิจ นายหน้าประกันภัย และบริการเงินฝากรายย่อย โดยมูลค่าทาง
บัญชี ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 แบ่ งเป็ น ส่ ว นของสินทรัพ ย์จ านวน 41,974 ล้านบาท และหนี้ ส ิน จ านวน 34,664 ล้านบาท ทัง้ นี้ ธนาคารจะช าระ
ค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินรวมไม่เกินมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (มูลค่าสินทรัพย์หกั ด้วยมูลค่าหนี้สนิ ) ณ วันรับโอนธุรกิจ ทัง้ นี้ ภายใต้เงือ่ นไขและข้อกาหนดทีท่ งั ้
สองฝ่ ายตกลงกัน โดยการรับโอนธุรกิจดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2560
ในการรับโอนธุรกิจ ซึ่งรวมถึงธุรกิจบัตรเครดิตนัน้ บริษัท ออล-เวย์ส จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยในกลุ่มทิสโก้ถูกกาหนดให้เป็ นผูร้ บั โอนธุรกิจบัตร
เครดิต และธนาคารในฐานะตัวแทนของออล-เวย์สจะเป็ นผูช้ าระค่าตอบแทนสาหรับการซื้อธุรกิจบัตรเครดิต ทัง้ นี้ มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ของธุรกิจบัตรเครดิตแบ่งเป็ นส่วนของสินทรัพย์จานวน 4,394 ล้านบาท และหนี้สนิ จานวน 317 ล้านบาท
ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการรับโอนกิจการดังกล่าว
ข้างต้นไม่มขี นาดหรือลักษณะของรายการเข้าข่ายเป็ นรายการทีต่ ้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 74 แห่ง
พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 การรับโอนกิจการดังกล่าวต้องเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
ทัง้ นี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ มทิสโก้ ได้ช้แี จงสารสนเทศการรับโอนธุรกิจลูกค้ ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน) ตามรายละเอียดหน้า 87-88 ของหนังสือเชิญประชุมซึง่ แจกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาก่อนแล้ว
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน) ในอัตราค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินไม่เกินมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (มูลค่าสินทรัพย์หกั ด้วยมูลค่าหนี้สนิ ) ณ วันรับโอนธุรกิจ เนื่องจากโอกาสทางธุรกิจ
นี้จะช่วยขยายฐานลูกค้าและทาให้กลุ่มทิสโก้สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับลูกค้ารายย่อยได้อย่างหลากหลายให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่มได้ รวมถึง
พิจารณาอนุมตั ใิ ห้คณะกรรมการพิจารณากาหนดเงือ่ นไขและข้อกาหนดต่างๆ ของการรับโอนธุรกิจดังกล่าว

-14-

ผูถ้ อื หุน้ สอบถามถึงการเปลีย่ นแปลงอันดับของธนาคารในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ภายหลังการรับโอนธุรกิจจาก SCBT และหากต้องรับโอนลูกหนี้มา
ด้วย จะส่งผลให้หนี้สงสัยจะสูญของธนาคารเพิม่ สูงขึน้ ด้วยหรือไม่ นอกจากนี้ สาขาของธนาคารและ SCBT ทีม่ ที ต่ี งั ้ สาขาใกล้เคียงกันจะดาเนินการอย่างไร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้ช้แี จงว่าอันดับของธนาคารภายหลังการรับโอนธุรกิจจาก SCBT น่ าจะไม่เปลีย่ นแปลง สาหรับสินทรัพย์ทจ่ี ะ
ได้รบั หลังการรับโอนธุรกิจ ได้แก่ บัญชีสนิ เชือ่ รายย่อยทัง้ หมด จะมีการกาหนดอายุหนี้ทจ่ี ะรับโอนตามข้อตกลงและเงือ่ นไข ส่วนสินเชื่อรายใหญ่ ทาง SCBT
ยังคงบริหารเอง ทัง้ นี้ SCBT มีแผนทีจ่ ะปิ ดสาขาทีใ่ ห้บริการลูกค้ารายย่อย โดยธนาคารและ SCBT จะอานวยความสะดวกในการถ่ายโอนบัญชีและธุรกรรม
อื่นมายังสาขาธนาคารทีต่ งั ้ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ทักท้วงหรือซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติอนุมตั กิ ารรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์
เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) ในอัตราค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินไม่เกินมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (มูลค่าสินทรัพย์หกั ด้วยมูลค่าหนี้สนิ ) ณ วันรับโอนธุรกิจ
เนื่องจากโอกาสทางธุรกิจนี้จะช่วยขยายฐานลูกค้าและทาให้กลุ่มทิสโก้สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับลูกค้ารายย่อยได้อย่างหลากหลายให้แก่
ลูกค้าทุกกลุ่มได้ รวมถึงพิจารณาอนุมตั ใิ ห้คณะกรรมการพิจารณากาหนดเงือ่ นไขและข้อกาหนดต่างๆ ของการรับโอนธุรกิจดังกล่าว
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มมี ติ อนุ ม ตั ิ การรับโอนธุร กิจลูกค้ารายย่ อ ยจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และอนุ มตั ิ ให้
คณะกรรมการพิจารณากาหนดเงือ่ นไขและข้อกาหนดต่างๆ ของการรับโอนธุรกิจดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 ไม่มบี ตั รเสีย


จานวน
จานวน
จานวน

921,452,131 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ กล่าวเชิญให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินกิจการของธนาคาร
นายศักดิ ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับสินเชือ่ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) ในประเด็นการตัง้ สารองหนี้สูญ ความ
คืบหน้าของการฟื้ นฟูกจิ การ การแปลงหนี้เป็ นทุนในอนาคต และสาเหตุการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน ตลอดจนสาเหตุทธ่ี นาคารลงทุนในบริษทั
อื่นในสัดส่วนร้อยละ 10 ทัง้ ทีม่ ลู ค่าสุทธิตามบัญชีของเงินลงทุนด้อยค่าลง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงว่า แผนฟื้ นฟูกจิ การของบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) ได้เริม่ ต้นตัง้ แต่เ ดือนธันวาคม
2559 โดยจะใช้ระยะเวลาทัง้ สิน้ 12 ปี ในการชาระคืนสินเชือ่ ทัง้ หมด และตลอดระยะช่วง 4 เดือนทีผ่ ่านมา ทางธนาคารได้รบั ชาระคืนสินเชื่ออย่างสม่าเสมอ
โดยสัดส่วนของสินเชื่อที่ชาระคืนจะเพิม่ ขึ้นทุกปี ส่วนการแปลงหนี้เป็ นทุนเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของเจ้าหนี้ แต่ถ้าบริษัท สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จากัด
(มหาชน) ดาเนินการฟื้ นฟูกจิ การในระดับดีกจ็ ะไม่มคี วามจาเป็ นในการแปลงหนี้เป็ นทุน อย่างไรก็ตาม สาหรับธนาคารได้ตดั เป็ นหนี้สูญและสารองหนี้สูญ
จากการให้สนิ เชือ่ แก่บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) เต็มจานวนแล้ว การสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็ นการดาเนินธุ รกิจปกติของธนาคาร
ซึง่ ในหลายปี ทผ่ี ่านมา ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จึงส่งผลให้ตอ้ งสารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญเพิม่ โดยในระหว่างปี จะมีทงั ้ การสารองเพิม่ ได้คนื หรือตัดหนี้สูญ
ซึง่ เป็ นไปตามวัฏจักรของการดาเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และสาหรับปี 2560 จนถึงปั จจุบนั ยังไม่ปรากฏกรณีสนิ เชื่อทีม่ ปี ั ญหาในลักษณะคล้ายกับ บริษทั
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) รวมถึงกรณีของตั ๋วแลกเงินด้วย ในส่วนอัตราผลตอบแทนของพนักงานนัน้ ธนาคารจะพิจารณาจากผลประกอบการ
ของธนาคารเป็ นหลัก สาหรับหุน้ ของบริษัทอื่นทีธ่ นาคารลงทุนไว้ จะเป็ นการถือหุ้นไว้ ตงั ้ แต่ก่อนปี 2540 และจะพิจารณาจาหน่ ายหุ้นของบริษทั เหล่านี้
ออกไปหากมีผเู้ สนอซื้อในราคาทีเ่ หมาะสม
คุณเมธา ปิ งสุทธิวงศ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร ชี้แจงเพิม่ เติมว่า การทีม่ ูลค่าของบริษทั ดังกล่าวลดลง สืบ
เนื่องมาจากการจ่ายปั นผลจานวนหนึ่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ ทางธนาคารก็ได้รบั เงินปั นผลส่วนนี้ดว้ ยเช่นกัน
เมื่อ ไม่มผี ู้ถ ือ หุ ้น เสนอเรื่อ งอื่น ใดให้ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ว ประธานฯ ได้ก ล่า วขอบคุณ ผู้ถ ือ หุ ้น ทุก ท่า นที่ สละเวลามาประชุมและได้เสนอ
ข้อคิดเห็นต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั และกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.45 น.
- ปลิว มังกรกนก (นายปลิว มังกรกนก)
ประธานทีป่ ระชุมและประธานคณะกรรมการธนาคาร
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เอกสารแนบ 3
ประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 2 พิ จารณาให้สตั ยาบันการดาเนิ นงานของคณะกรรมการที่ ได้กระทาในปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
รายงานจากคณะกรรมการ
เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) ทีร่ อ้ ยละ 3.9 จากภาคการส่งออกทีข่ ยายตัวดีขน้ึ และ
ปริมาณนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้ามาจานวนมากขึน้ ตลอดปี ภาคการบริโภคโดยรวมเริม่ ฟื้ นตัวตามระดับความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้ และรายได้
ภาคการเกษตรทีป่ รับตัวดีขน้ึ อย่างไรก็ดี ภาคครัวเรือนยังคงระมัดระวังในการใช้จ่ายจากหนี้ครัวเรือนทีย่ งั คงอยู่ในระดับสูง การลงทุนภาคเอกชน ยังคง
ทรงตัว แต่เริม่ ส่งสัญญาณแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ ในอนาคต ในขณะทีก่ ารใช้จ่ายภาครัฐทีจ่ ะช่วยพยุงการเติบโตของเศรษฐกิจยังคงเป็ นไปอย่างเชื่องช้า เศรษฐกิจใน
ประเทศบางส่วนได้รบั อานิสงส์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ทัง้ นี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึน้ ดอกเบี้ย 3 ครัง้ ในปี 2560 มาอยู่ทร่ี อ้ ยละ 1.5 สะท้อน
ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจฝั ง่ ยุโรปเริม่ กลับมาฟื้ นตัว ส่วนเศรษฐกิจจีนยังคงเติบโตได้ดอี ย่างต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญกับความ
กดดันหลายด้าน จากการควบคุมระดับหนี้สาธารณะ และความร้อนแรงของการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์
แม้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังคงขยายตัวได้ดี ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2560 เติบโตอย่างเชื่องช้า ด้วยอัตราการขยายตัวของสินเชื่อเพียง
ร้อยละ 4.4 การเติบโตของสินเชือ่ ยังคงถูกจากัดโดยระดับหนี้ภาคครัวเรือนทีอ่ ยู่ในระดับสูง ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีอ่ ่อนแอ และการขาดปั จ จัย
สนับสนุนจากการลงทุนภาคเอกชนขนาดใหญ่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยงั คงเจอกับแรงกดดันจากคุณภาพสินทรัพย์ ซึง่ ได้รบั ผลกระทบมาจากภาคธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมทีเ่ ปราะบาง สินเชือ่ บุคคลทีไ่ ม่มหี ลักประกัน และปั ญหาลูกหนี้บรรษัทขนาดใหญ่บางราย รวมถึงแรงกดดันจากการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ของทางการ ทัง้ กฎหมายและกฎระเบียบใหม่ โดยเฉพาะมาตรฐานบัญชี IFRS 9 ทีก่ าลังจะมีผลบังคับใช้ จะส่งผลกระทบต่อธนาคารพาณิชย์ไทยในแง่ต้นทุน
การปฏิบตั ิตามเกณฑ์ท่เี พิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความซับซ้อนของกฎเกณฑ์ใหม่ ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังคงขับเคลื่อนไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0 และ
เศรษฐกิจยุคดิจทิ ลั ” ด้วยการใช้ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ผ่านระบบพร้อมเพย์ (Prompt-Pay) อย่างแพร่หลาย
และการเริม่ ใช้การจ่ายเงินผ่านระบบ “QR Code (คิวอาร์โค้ด)” เพือ่ ผลักดันประเทศไทยเข้าสู่สงั คมไร้เงินสดอย่างเต็มตัว
แม้ว่าธุรกิจธนาคารพาณิชย์จะชะลอตัวในภาพรวม ธนาคารทิสโก้ยงั คงสามารถสร้างผลประกอบการปี 2560 อย่างยอดเยีย่ ม ด้วยกาไรสุทธิจานวน
4,301 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 16.6 เมือ่ เทียบกับปี ก่อนหน้า นอกจากผลสาเร็จด้านผลกาไร ธนาคารทิสโก้ยงั สามารถบริหารคุณภาพสินทรัพย์ได้ดี ส่งผลให้
อัตราส่วนหนี้ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชือ่ รวมลดลงอย่างต่อเนื่องสวนทางกับอุตสาหกรรม อีกทัง้ ผลประกอบการทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ มีปัจจัยสนับสนุ นจากการ
เติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะธุรกิจนายหน้าประกันภัย กลุ่มทิสโก้ยงั คงระมัดระวังในการเตรียมตัวรับมือกับความไม่แน่ นอนในอนาคตและการ
เปลีย่ นแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยทิสโก้ปรับเพิม่ อัตราส่วนเงินสารองต่อหนี้ทไ่ี ม่ก่อให้เกิด รายได้ อยู่ในระดับสูงทีส่ ุดในอุตสาหกรรม สอดคล้องกับนโยบาย
การตัง้ สารองอย่างระมัดระวัง โดยเงินกองทุนของธนาคารทิสโก้ยงั คงแข็งแกร่งทีส่ ุดด้วยอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ (BIS Ratio) อยู่ทร่ี อ้ ยละ 20.7
ในปี 2560 ธนาคารทิสโก้ประสบความสาเร็จในการรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“SCBT”)
เป็ นทีเ่ รียบร้อย ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 การรับโอนกิจการดาเนินไปอย่างราบรืน่ จากความทุ่มเทและร่วมมือของพนักงานทิสโก้และพนักงาน SCBT โดย
มีเป้ าหมายเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างสะดวกสบายทีส่ ุด ทัง้ นี้ ธุรกิจลูกค้ารายย่อยของทิสโก้ขยายตัวมากขึ้น ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการทีห่ ลากหลาย
รวมถึงเพิม่ ธุรกิจใหม่ ทัง้ สินเชือ่ บ้าน สินเชือ่ ธุรกิจขนาดเล็ก สินเชือ่ ส่วนบุคคล และบริการธนบดีธนกิจผ่านรูปแบบการให้บริการขายผลิตภัณฑ์การลงทุนจาก
หลากหลายบริษทั (Open-Architecture) การรับโอนธุรกิจส่งผลให้สนิ เชือ่ รวมของกลุ่มเติบโตขึน้
ปี 2560 เป็ นอีกปี ท่ดี สี าหรับธุรกิจลูกค้าบรรษัท โดยเฉพาะบริการที่เกี่ยวกับตลาดทุน ธนาคารทิสโก้ยงั ให้สนิ เชื่อบริษัทขนาดใหญ่และสินเชื่อ
โครงการต่ างๆ อย่างหลากหลาย ในส่วนของธุรกิจลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน ปี ทผ่ี ่านมาประสบความสาเร็จอย่างดีเยีย่ ม โดยมีสนิ ทรัพย์ภายใต้การ
บริหารเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตามผลประกอบการกองทุนทีม่ นคงและการให้
ั่
บริการทีป่ รึกษาทางการเงินทีม่ คี ุณภาพ ธนาคารทิสโก้นาเสนอบริการ Open
Architecture โดยลงนามความร่วมมือร่วมกับ 10 บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนชัน้ นา เพือ่ ค้นหาผลิตภัณฑ์การลงทุนทีด่ ที ส่ี ุดเพือ่ เสนอให้กบั ลูกค้า
ทิสโก้ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการทีด่ มี าโดยตลอด มุ่งมันที
่ จ่ ะดาเนินตามนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อเป็ นสิ่ งเน้นย้าในแนว
ปฏิบตั ทิ ด่ี เี ลิศ ทิสโก้ได้รบั การจัดให้อยู่ในกลุ่มต้นๆ ของการประเมินการกากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียน หรือ “บริษทั ทีม่ กี ารกากับดูแลกิจการดีเลิศ”
จากผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทยประจาปี 2560 โดยสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
ถูกนามาเป็ นหลักในการดาเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ โดยคานึงถึงผลกระทบของธุรกิจต่อเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคมในทุกแง่มุม ในปี น้ี ทิสโก้ได้รบั
เลือกเป็ นหนึ่งใน “หุน้ ยังยื
่ น” (Thailand Sustainability Investment -THSI) ประจาปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนผลการดาเนินงานที่
ยอดเยีย่ มในแง่มมุ ของสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพือ่ สร้างการเติบโตอย่างยังยื
่ น ซึ่งเป็ นปั จจัยทีน่ ักลงทุนให้ความสาคัญ นอกจากนี้ ทิสโก้
ยังคงดาเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อ ง มุ่งเน้นในการให้ความรูท้ างการเงินแก่เยาวชนและชุมชนผ่านการริเริม่ ใหม่ และกิจกรรม
การให้ความรูต้ ่างๆ มาโดยตลอด
สาหรับปี 2561 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มทีจ่ ะฟื้ นตัว โดยคาดว่าจะได้รบั ปั จจัยสนับสนุ นจากภาคการส่งออก การท่องเทีย่ ว และการลงทุนภาครัฐที่
แข็งแกร่ง ในขณะทีภ่ าพรวมการดาเนินงานของธุรกิจธนาคารพาณิชย์เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟิ นเทค) และบริการทางการเงิน
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ระบบดิจทิ ลั ทีเ่ ริม่ เข้ามามีผลกระทบมากขึน้ ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเริม่ ลดขนาดองค์กร โดยการลดจานวนสาขาและจานวนพนักงาน เพื่อเตรียมพร้อมรับ
ความท้าทายทีก่ าลังจะมาถึง ทิสโก้ได้เตรียมความพร้อมผ่านการเริม่ โครงการ Business Transformation และใช้ทป่ี รึกษาทางด้านเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อน
ธุรกิจไปสู่รปู แบบใหม่ ในขณะทีย่ งั คงยึดมันแนวทางการท
่
าธุรกิจโดยเน้นการบริหารแบบลีนเพือ่ ลดความสูญเปล่าและดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม
ด้วยการบริหารพนักงานอย่างมีคุณภาพและมีการบริหารต้นทุนโดยรวมอย่างเหมาะสม ซึ่งทาให้ทสิ โก้มคี วามต้องการจานวนเครือข่ายสาขาและการลงทุนที่
น้อยกว่า ตลอดจนสามารถปรับตัวได้เป็ นอย่างดีแม้ในภาวะทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงและความท้าทายในช่วงเวลานี้
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการขอขอบคุณ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผูถ้ อื หุน้ ทีใ่ ห้การสนับสนุ นธนาคารทิสโก้ตลอดมาอย่างยาวนานแม้ในช่วงเวลา
ทีย่ ากลาบาก เราเชือ่ ว่า ด้วยความตัง้ ใจ ทุ่มเท และความร่วมมือกันของผูบ้ ริหารและพนักงาน รวมทัง้ คู่คา้ ทิสโก้จะสามารถรักษาการเติ บโตอย่างมีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องในปี 2561 และปี ต่อๆ ไป

คณะกรรมการ
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ประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 3 พิ จารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอต่อผูถ้ อื หุน้ ของธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดสาหรับปี ส้นิ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีทส่ี าคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดาเนินงานและกระแส เงินสดสาหรับปี ส้นิ สุดวันเดียวกันของ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้ส อบบัญชีต่ อ
การตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากธนาคารฯตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี าหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามทีร่ ะบุในข้อกาหนดนัน้ ด้วย
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทข่ี า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและผู้มีหน้ าที่ ในการกากับดูแลต่องบการเงิ น
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับ
การควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจาเป็ นเพือ่ ให้สามารถจัดทางบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารฯในการดาเนินงานต่อเนื่องการเปิ ดเผยเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินงาน
ต่อเนื่องในกรณีท่มี เี รื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการทีด่ าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตัง้ ใจที่จะเลิกธนาคารฯหรือหยุด
ดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแลมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของธนาคารฯ
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ น
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่งึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมันอย่
่ าง
สมเหตุสมผลคือความเชือ่ มันในระดั
่
บสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล ทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญทีม่ อี ยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมือ่ คาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบ
การเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ น ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ทาความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคารฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ผี บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องที่
ผูบ้ ริหารจัดทา
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการทีด่ าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้ รบั
ว่ามีความไม่แน่ นอนที่มสี าระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่อี าจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของ
ธนาคารฯในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ร บั จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ต าม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ธนาคารฯต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สอ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแลในเรือ่ งต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ัยสาคัญที่
พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

สมใจ คุณปสุต
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4499
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุงเทพฯ: 12 กุมภาพันธ์ 2561
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ธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้
ดอกเบีย้ ค้างรับ
รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัย จะสูญ
หัก: ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนสุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สทุ ธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ภ าษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อน่ื
รวมสิ นทรัพย์

3.1
3.3, 3.6
3.4, 3.6

3.5
3.5
3.6, 3.7
3.8
3.9
3.10
3.29
3.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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2560

2559

1,323,405
43,176,522
5,932,024

1,147,866
37,061,867
5,552,994

263,449,589
669,461
264,119,050
(18,512,545)
(10,700,347)
(8,948)
234,897,210
777
32,778
676,107
342,255
427,676
1,466,541
288,275,295

240,579,109
484,024
241,063,133
(19,084,912)
(7,490,786)
(9,748)
214,477,687
6,739
31,363
668,641
359,083
218,806
1,216,780
260,741,826

ธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ

2560

(หน่วย: พันบาท)
2559

3.12
3.13

181,499,272
3,852,908
431,361
29,815
63,638,619
347,218
695,165
602,095
2,764,703
5,489,267
259,350,423

155,950,816
4,970,868
180,242
34,118
64,398,919
272,390
734,762
446,942
2,027,449
4,281,352
233,297,858

หนี้ สินและส่วนของเจ้ าของ
หนี้ สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สนิ จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
หนี้สนิ ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ทอ่ี อกและเงินกูย้ ืม
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลค้างจ่าย
เงินปั นผลค้างจ่าย
หนี้สนิ อืน่
รวมหนี้ สิน

3.2
3.14
3.15

3.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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ธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบีย น
หุน้ บุรมิ สิทธิ 104 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
หุน้ สามัญ 921,567,588 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ บุรมิ สิทธิ 104 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
หุน้ สามัญ 921,567,588 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ

2560

1
9,215,676
9,215,677

1
9,215,676
9,215,677

1
9,215,676
9,215,677
2,543,024
222,204

1
9,215,676
9,215,677
2,543,024
226,295

984,000
15,959,967
28,924,872

984,000
14,474,972
27,443,968

288,275,295
-

260,741,826
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

นายศักดิชั์ ย พีชะพัฒน์
(กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่)

นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล
(กรรมการบริหาร)
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(หน่วย: พันบาท)
2559

ธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายได้ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
รายได้ ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนีย มและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนีย มและบริการ
รายได้ ค่าธรรมเนี ยมและบริ การสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
ค่าปรับทีเ่ กีย่ วเนื่องจากเงินให้สนิ เชื่อ
รายได้ค่าส่งเสริมการขายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจ
รายได้จากการดาเนินงานอืน่ ๆ
รวมรายได้ จ ากการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจ
รวมรายได้ จ ากการดาเนิ นงานสุทธิ
ค่ าใช้จ่ ายจากการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับอาคาร สถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายการบริหารงานสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินการอืน่ ๆ
รวมค่ าใช้จ่ ายจากการดาเนิ นงาน
หนี้สญ
ู หนี้สงสัย จะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรก่อนค่ าใช้จ่ ายภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
หมายเหตุ
2560
2559
3.21
15,531,009
15,194,498
3.22
(4,683,185)
(4,958,671)
10,847,824
10,235,827
3,293,292
3,139,462
(110,866)
(96,148)
3.23
3,182,426
3,043,314
3.24
907
(2,538)
3.25
19,556
11,878
350,295
340,421
751,879
273,903
3.27
237,745
168,406
15,390,632
14,071,211
774,535
302,924
14,616,097
13,768,287

3.33
3.28
3.26
3.29

2,654,497
951,602
244,838
1,708,833
935,211
6,494,981
2,760,448
5,360,668
1,060,111
4,300,557

2,276,592
768,329
200,025
1,326,147
835,311
5,406,404
3,740,214
4,621,669
934,112
3,687,557

ธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
หมายเหตุ
2560
2559
3.30

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อืน่
รายการที จ่ ะถูกบันทึ กในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที จ่ ะไม่ถกู บันทึ กในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อืน่ สาหรับปี

3.19
3.29, 3.31

3.29, 3.31

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมสาหรับปี

(1,705)
341

(16,721)
3,344

(1,364)

(13,377)

(66,983)
13,397

(21,890)
4,378

(53,586)
(54,950)

(17,512)
(30,889)

4,245,607

3,656,668

4.67

4.00

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

3.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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เอกสารแนบ 5
ประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ จานวนกรรมการและการแต่งตัง้ กรรมการ
ประวัติบุคคลที่ ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 1
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งที่ เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน/
กิ จการที่ เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การถือหุ้น
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)

นายปลิ ว มังกรกนก
กรรมการอิ สระ
69 ปี
ไทย
- Master of Business Administration (Finance), University of California at Los Angeles, USA
- Master of Science (Industrial Engineering), Stanford University, USA
- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Role of Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Executive Program in “Energy Literacy for a sustainable Future” สถาบันวิทยาการพลังงาน
การอบรมภายใน
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
: ไม่ม ี
:
:
:
:
:

: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊

2,221,010 หุน้ หรือ ร้อยละ 0.28% ของ
หุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมด
ไม่ม ี

บมจ. ธนาคารทิ สโก้
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
คณะกรรมการบริษทั
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
คณะกรรมการบริษทั
7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ (ร้อยละ 100)
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
9 ปี 5 เดือน
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ กันยายน 2551)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
(ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้ แต่ กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 5 ปี 8 เดือน)
8 ปี 8 เดือน
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ กรกฎาคม 2552)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
(ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้ แต่ กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 5 ปี 8 เดือน)

การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั
กลุ่มทิ สโก้
2555-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
2553-ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ
2555-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
2552-ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้
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การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั (ต่อ)
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
บริษทั อืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ม ี
บริษทั จดทะเบียนอืน่ (จานวน 1 แห่ง)
2559-ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
2555-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (จานวน 3 แห่ง)
2559-ปั จจุบนั
กรรมการ
2554-ปั จจุบนั
กรรมการ
2553-ปั จจุบนั
กรรมการ
หน่วยงานอืน่ (จานวน 4 แห่ง)
2558-ปั จจุบนั
ทีป่ รึกษา
2554-ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
2554-ปั จจุบนั
กรรมการ
2547-ปั จจุบนั
กรรมการอานวยการ
ประสบการณ์ การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี )
2556-2558
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ

บมจ. สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์นิ่ง

บริษทั อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริษทั ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิ่ง จากัด
บริษทั ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
มูลนิธทิ สิ โก้เพือ่ การกุศล
มูลนิธหิ มอเสม พริง้ พวงแก้ว
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
สานักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บมจ. สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์นิ่ง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

2555-2558
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2550-2558
รองประธานกรรมการ
คุณสมบัติเพิ่ มเติ มสาหรับกรรมการอิ สระ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กบั บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
2.1 เป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
2.2 เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญซึง่ อาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ
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ใช่

ไม่ใช่






ประวัติบุคคลที่ ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 2
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งที่ เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

นางอรนุช อภิ ศกั ดิ์ ศิริกลุ
กรรมการที่ มีส่วนร่วมบริ หารงาน
59 ปี
ไทย
- ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Anti-Corruption Training Program for Corporate and Executives สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย
- Thailand Insurance Leadership Program สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT 5) สถาบันวิทยาการการค้า
การอบรมภายใน
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer
behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited
: ไม่ม ี
:
:
:
:
:

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน/
กิ จการที่ เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
ไม่ม ี
การถือหุ้น
ไม่ม ี
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
คณะกรรมการบริษทั
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร
12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
คณะกรรมการธนาคาร
7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร
12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
9 ปี 5 เดือน
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ กันยายน 2551)
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
12 ปี 10 เดือน
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ 22 เมษายน 2548)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ 20 เมษายน 2560)
การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั
กลุ่มทิ สโก้
2553-ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
2551-ปั จจุบนั
กรรมการ
2553-ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารทิสโก้
2548-ปั จจุบนั
กรรมการ
2557-ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
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การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั (ต่อ)
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
บริษทั อืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ม ี
บริษทั จดทะเบียนอืน่
ไม่ม ี
บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ไม่ม ี
หน่วยงานอืน่ (จานวน 5 แห่ง)
2560-ปั จจุบนั
นายกสมาคม
2560-ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
2560-ปั จจุบนั
กรรมการ
2558-ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ SHIFT Fund Facility Investment
2554-ปั จจุบนั
กรรมการ
ประสบการณ์ การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี )
กลุ่มทิ สโก้
2553-2559
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้
2556-2557
รักษาการหัวหน้าพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์
2557-2560
ประธานคณะกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
2554-2560
กรรมการ
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี )
2558-2560
กรรมการ
2555-2556
อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต
The United Nations Capital Development Fund
มูลนิธทิ สิ โก้เพือ่ การกุศล

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษทั ศูนย์การเรียนรูท้ สิ โก้ จากัด
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ

ประวัติบุคคลที่ ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 3
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งที่ เสนอเพื่อรับการเลือกตัง้
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน/
กิ จการที่ เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การถือหุ้น
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระ
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)

เหตุผลในการเสนอแต่งตัง้ กรรมการ
อิ สระที่ ดารงตาแหน่ งเกิ นกว่า 9 ปี
ต่อเนื่ องกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริ ยวัฒน์
กรรมการอิ สระ
63 ปี
ไทย
- Doctor of Philosophy (Accounting), New York University, USA
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Directors Accreditation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Directors Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Role of Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตร International Financial Reporting Standard (IFRS) โดย The Institute of
Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
การอบรมภายใน
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
: ไม่ม ี
:
:
:
:
:

: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
ไม่ม ี
ไม่ม ี
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
คณะกรรมการบริษทั
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ
12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
: บมจ. ธนาคารทิ สโก้
คณะกรรมการบริษทั
7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ
12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
9 ปี 5 เดือน
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ กันยายน 2551)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
: บมจ. ธนาคารทิ สโก้
4 ปี 10 เดือน
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ เมษายน 2556)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
: รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ เป็ นบุคลากรที่มคี วามรู้และความสามารถเป็ นที่
ยอมรับอย่างสูง มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจสถาบันการเงินทีเ่ หมาะสมและจาเป็ นต่อการ
สนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการให้บรรลุเป้ าหมาย
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การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั
กลุ่มทิ สโก้
2556-ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2551-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
2556-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
บริษทั อืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ม ี
บริษทั จดทะเบียนอืน่ (จานวน 1 แห่ง)
2557-ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2551-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (จานวน 1 แห่ง)
2559-ปั จจุบนั
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
หน่วยงานอืน่ (จานวน 5 แห่ง)
2559-ปั จจุบนั
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2557-ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
2555-ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
2545-ปั จจุบนั
คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ
2535-ปั จจุบนั
ทีป่ รึกษาฝ่ ายกากับบริษทั จดทะเบียน
ประสบการณ์ การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี )
กลุ่มทิ สโก้
2554-2556
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
2552-2558
คณะทางานเพือ่ ติดตามการปฏิบตั ดิ า้ นบัญชีและบรรษัทภิบาล

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้

บมจ. ซีโอแอล

บริษทั หลักทรัพย์เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กองทุนเปิ ดดัชนีพนั ธบัตรไทยเอบีเอฟ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

2540-2559
รองศาสตราจารย์
2549-2558
ประธานคณะกรรมการกากับดูแล
2555-2558
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
2555-2556
คณะอนุกรรมการการเงินงบประมาณและการลงทุน
คุณสมบัติเพิ่ มเติ มสาหรับกรรมการอิ สระ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กบั บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
2.1 เป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
2.2 เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญซึง่ อาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ
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ใช่

ไม่ใช่






ประวัติบุคคลที่ ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 4
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งที่ เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน/
กิ จการที่ เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การถือหุ้น
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระ
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
กรรมการอิ สระ
68 ปี
ไทย
- M.B.A. (Banking & Finance), North Texas State University, USA
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certificate of Executive Program in International Management,
Stanford-National University of Singapore
- Certificate of Building, Leading & Sustaining Innovation Organization,
Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, USA
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Directors Certification Update สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Directors Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Financial Institutions Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Risk Management Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Breakfast Talk 3/2017 “Corporate Disclosures: What are investors looking for beyond
financial measures?” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การอบรมภายใน
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer
behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited
: ไม่ม ี
:
:
:
:
:

: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
ไม่ม ี
ไม่ม ี
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
คณะกรรมการบริษทั
5 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 83.33)
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
3 ครัง้ จากทัง้ หมด 3 ครัง้ (ร้อยละ 100)
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ปั จจุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทิสโก้)
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
9 ปี 5 เดือน
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ กันยายน 2551)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
: บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ปั จจุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทิสโก้)

การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั
กลุ่มทิ สโก้
2557-ปั จจุบนั
กรรมการกากับดูแลกิจการ
2551-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
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การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั (ต่อ)
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
บริษทั อืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ม ี
บริษทั จดทะเบียนอืน่ (จานวน 2 แห่ง)
2560-ปั จจุบนั
กรรมการบรรษัทภิบาล
บมจ. ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม
2559-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2560-ปั จจุบนั
กรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี
2557-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ไม่ม ี
หน่วยงานอืน่ (จานวน 1 แห่ง)
2557-ปั จจุบนั
อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ประสบการณ์ การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี )
กลุ่มทิ สโก้
2556-2557
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
2554-2556
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2556-2557
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนาคารทิสโก้
2551-2557
กรรมการอิสระ
2554-2556
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
2558-2560
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด
2553-2557
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ โครงการปริญญาบริหารธุรกิจ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสมบัติเพิ่ มเติ มสาหรับกรรมการอิ สระ
ลักษณะความสัมพันธ์
ใช่
ไม่ใช่

1. เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กบั บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา

2.1 เป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา

2.2 เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย

2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญซึง่ อาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ
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ประวัติบุคคลที่ ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 5
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งที่ เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน/
กิ จการที่ เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การถือหุ้น
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

นายสถิ ตย์ อ๋องมณี
กรรมการอิ สระ
71 ปี
ไทย
- M.B.A. (Finance), Fairleigh Dickinson University, USA
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: การอบรมภายนอก
- Director Forum 2017 “The Board’s Role in CEO Succession Planning”, Thai Institute of
Directors สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การอบรมภายใน
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer
behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited
: ไม่ม ี
:
:
:
:
:

: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
: บมจ. ธนาคารทิ สโก้
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)

100,035 หุน้ หรือ ร้อยละ 0.01% ของ
หุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมด
ไม่ม ี
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
8 ครัง้ จากทัง้ หมด 8 ครัง้ (ร้อยละ 100)
(ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2560)
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้ (ร้อยละ 100)
(ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 20 เม.ย. 2560)
7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ (ร้อยละ 100)
8 ครัง้ จากทัง้ หมด 8 ครัง้ (ร้อยละ 100)
(ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2560)
3 ปี 10 เดือน

: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ เมษายน 2557)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
(ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้ แต่ มกราคม 2559 รวมระยะเวลา 2 ปี 1 เดือน)
3 ปี 10 เดือน
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ เมษายน 2557)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
(ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้ แต่ มกราคม 2559 รวมระยะเวลา 2 ปี 1 เดือน)
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การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั
กลุ่มทิ สโก้
2560-ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
2559-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
2558-ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2560-ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนาคารทิสโก้
2559-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
บริษทั อืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ม ี
บริษทั จดทะเบียนอืน่
ไม่ม ี
บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ไม่ม ี
หน่วยงานอืน่
ไม่ม ี
ประสบการณ์ การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี )
กลุ่มทิ สโก้
2557-2560
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
2557-2559
กรรมการ
2556-2557
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
2557-2559
กรรมการ
บมจ. ธนาคารทิสโก้
2554-2556
ประธานคณะกรรมการ / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
2554-2556
ประธานคณะกรรมการ / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด
คุณสมบัติเพิ่ มเติ มสาหรับกรรมการอิ สระ
ลักษณะความสัมพันธ์
ใช่
1. เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กบั บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
2.1 เป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
2.2 เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญซึง่ อาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ
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ไม่ใช่






ประวัติบุคคลที่ ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 6
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งที่ เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน/
กิ จการที่ เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุ้น
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)

นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิ รด์ ซุน)
กรรมการที่ มีส่วนร่วมบริ หารงาน
40 ปี
ไต้หวัน
- Master of Science (Finance), Bentley University, USA
- Master of Business Administration, Boston University, USA
- Bachelor of Arts (Economics), Taipei University, Taiwan
: ไม่ม ี
:
:
:
:
:

: ไม่ม ี
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหาร
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ มิถุนายน 2554)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ กันยายนน 2555)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ 20 เมษายน 2560)

การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั
กลุ่มทิ สโก้
2555-ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร
2554-ปั จจุบนั
กรรมการ
2555-ปั จจุบนั
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
บริษทั อืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ม ี
บริษทั จดทะเบียนอืน่
ไม่ม ี
บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (จานวน 1 แห่ง)
2556-ปั จจุบนั
Senior Vice President
หน่วยงานอืน่
ไม่ม ี
ประสบการณ์ การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี )
2555-2556
Assistant Vice President

ไม่ม ี
ไม่ม ี
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ (ร้อยละ 100)
12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
6 ปี 8 เดือน

5 ปี 7 เดือน

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้

CDIB & Partners Investment Holding Corporation

-35-

ประวัติบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 7
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งที่ เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน/
กิ จการที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การถือหุ้น
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)

นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล
กรรมการที่ มีส่วนร่วมบริ หารงาน
56 ปี
ไทย
- Master of Science (Finance), University of Wisconsin-Madison, USA
- Master of Business Administration (Finance), Western Illinois University, USA
- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Directors Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การอบรมภายใน
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer
behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited
: ไม่ม ี
:
:
:
:
:

: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
: บมจ. ธนาคารทิ สโก้
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหาร
: บมจ. ธนาคารทิ สโก้
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหาร
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ กันยายน 2551)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
: บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ มกราคม 2552)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)

การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั
กลุ่มทิ สโก้
2560-ปั จจุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้
2558-ปั จจุบนั
กรรมการอานวยการ
2552-ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร
2551-ปั จจุบนั
กรรมการ
2552-ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหาร
2560-ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
บริษทั อืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ม ี

3,644,000 หุน้ หรือ ร้อยละ 0.46% ของ
หุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมด
ไม่ม ี
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ (ร้อยละ 100)
12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
9 ปี 5 เดือน

9 ปี 1 เดือน

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

บมจ. ธนาคารทิสโก้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด
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การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั (ต่อ)
บริษทั จดทะเบียนอืน่
ไม่ม ี
บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (จานวน 3 แห่ง)
2556-ปั จจุบนั
กรรมการ
2553-ปั จจุบนั
กรรมการ
2553-ปั จจุบนั
กรรมการ
หน่วยงานอืน่ (จานวน 1 แห่ง)
2552-ปั จจุบนั
กรรมการ
ประสบการณ์ การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี )
กลุ่มทิ สโก้
2553-2557
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2552-2559
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
2553-2559
กรรมการ

บริษทั โดลไทยแลนด์ จากัด
บริษทั เฟ้ ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชันแนล
่
(ไทยแลนด์) จากัด
บริษทั พีดที แี อล เทรดดิง้ จากัด
มูลนิธทิ สิ โก้เพือ่ การกุศล

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้
สมาคมธนาคารไทย
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ประวัติบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 8
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งที่ เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน/
กิ จการที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การถือหุ้น
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)

นายศักดิ์ ชยั พีชะพัฒน์
กรรมการที่ มีส่วนร่วมบริ หารงาน
50 ปี
ไทย
- Master of Business Administration (International Business), University of Wisconsin-Madison, USA
- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมโยธา) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Japan-focused Management Program, Japan-America Institute of Management Science, USA
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Directors Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตร หลักสูตร Financial Executive Development Program สมาคมสถาบันการศึกษาการ
ธนาคารและการเงินไทย
การอบรมภายใน
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer
behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited
: ไม่ม ี
:
:
:
:
:

: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊

66,177 หุน้ หรือ ร้อยละ 0.01 ของ
หุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมด
ไม่ม ี

: บมจ. ธนาคารทิ สโก้
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
(ปั จจุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการใน บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป)
: บมจ. ธนาคารทิ สโก้
คณะกรรมการบริษทั
5 ครัง้ จากทัง้ หมด 5 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร
9 ครัง้ จากทัง้ หมด 9 ครัง้ (ร้อยละ 100)
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
(ปั จจุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการใน บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป)
: บมจ. ธนาคารทิ สโก้
0 ปี 10 เดือน
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ เมษายน 2560)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)

การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั
กลุ่มทิ สโก้
2560-ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2560-ปั จจุบนั
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการบริหาร
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
บริษทั อืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ม ี

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้
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การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั (ต่อ)
บริษทั จดทะเบียนอืน่
ไม่ม ี
บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (จานวน 1 แห่ง)
2549-ปั จจุบนั
กรรมการ
หน่วยงานอืน่
ไม่ม ี
ประสบการณ์ การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี )
กลุ่มทิ สโก้
2553-2559
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2553-2559
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2558-2560
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
2553-2560
ประธานคณะกรรมการ
2552-2560
กรรมการ
2552-2560
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
ไม่ม ี

บริษทั แอกซ่าประกันภัย จากัด (มหาชน)

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้
บริษทั เอชทีซี ลีสซิง่ จากัด
บริษทั ไฮเวย์ จากัด
บริษทั ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิง่ จากัด
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นิ ยามกรรมการอิ สระ
บุคคลทีไ่ ด้รบั คัดเลือกให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัตติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ การกากับดูแลกิจการของทิสโก้ ซึง่ เข้มงวด
กว่าประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดงั นี้
1. ถือ หุ้น ไม่เ กิน ร้อ ยละ 0.50 ของจานวนหุ้น ที่ม ีส ิท ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษ ัท ย่ อ ย บริษ ัท ร่ ว ม หรือ นิ ต ิบุ ค คล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ให้นบั รวมถึงหุน้ ทีถ่ อื อยู่โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนัก งาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจควบคุมในบริษัท
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามลักษณะทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุน กับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถอื หุ้น รายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ท่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริ การ
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขั ดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ู้ให้บริการทางวิช าชีพ
เป็ นนิตบิ ุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการท างวิชาชีพนัน้ ด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผู้ ถอื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั
8. ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่ างเดีย วกัน และเป็ น การแข่งขัน ที่มนี ัย กับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่ อ ย หรือ ไม่เป็ นหุ้น ส่ ว นที่ม นี ัย
ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานทีป่ รึกษา ทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือ ถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุน้ ทีม่ ี
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ั ยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย และ
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั

-40-

เอกสารแนบ 6
ประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนั
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุ มตั คิ ่าตอบแทนสาหรับกรรมการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่ ง
กรรมการในบริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษทั แม่”) และ/หรือดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหารของบริษทั ในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ย
ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ 600,000 บาทต่อปี โดยให้มผี ลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง คณะกรรมการตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากผูถ้ อื หุน้ จะกาหนดจานวนเงินทีแ่ น่ นอน และจานวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงสิทธิทก่ี รรมการจะได้รบั ค่ าตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์อ่นื เพิม่ เติม กรณีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พิม่ เติม
ข้อบังคับของธนาคารกาหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ไ ด้ร บั มอบหมายนัน้ ให้คณะกรรมการเป็ น ผู้ก าหนดขอบเขตหน้ าที่ของกรรมการที่ได้ร ั บมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานใน
คณะกรรมการชุดอื่นปรากฏตามรายละเอียดใน ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8 การจัดการ และหัวข้อที่ 9 การกากับดูแลกิจการ ของรายงานประจาปี
ในการพิจ ารณาค่า ตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทน ของบริษ ัท แม่จ ะเป็ น ผู้พ จิ ารณาอัต รา
ค่า ตอบแทนทีเ่ หมาะสมและเสนอต่อ คณะกรรมการ โดยอัต ราและองค์ป ระกอบของค่า ตอบแทนกรรมการจะต้อ งสามารถจูง ใจกรรมการทีม่ ี
ความสามารถและมีความสาคัญ ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยหลีกเลีย่ งการจ่ายค่าตอบแทนทีม่ ากเกินความจาเป็ น ค่าตอบแทนสาหรับ
กรรมการทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหารควรพิจารณาตามหลักปฏิบตั โิ ดยทัวไปในอุ
่
ตสาหกรรมนัน้ ๆ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ทางาน ความตัง้ ใจและความทุ่มเท รวมทัง้
คุณประโยชน์ต่างๆ ทีก่ รรมการแต่ละคนสามารถทาให้กบั ธนาคารได้ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการรายใดทาหน้าทีเ่ พิม่ เติม (เช่น การเป็ น
สมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็ นต้น) กรรมการรายนัน้ จะได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ เติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการเป็ นผูพ้ จิ ารณาค่าตอบแทน
กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีเ่ พิม่ เติมดังกล่าว
อนึ่ง สาหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ในกลุ่มทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษทั แม่ของกลุ่มแล้ว อีกทัง้ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทีม่ ไิ ด้ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั แม่ และ/หรือ ดารงตาแหน่ ง
ผูบ้ ริหารของบริษทั ในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ในรูปแบบและอัตราเดียวกับทีจ่ ่ายให้กบั กรรมการบริษทั แม่
โดยให้มผี ลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง คณะกรรมการตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูถ้ อื หุน้ จะกาหนดจานวนเงิน ทีแ่ น่ นอน และจานวนเงิ นที่
จ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงสิทธิทก่ี รรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่นื เพิม่ เติม กรณีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ปฏิบตั ิ
หน้าทีเ่ พิม่ เติม นอกจากนี้ยงั มีค่าตอบแทนทีม่ ใิ ช่ตวั เงิน อาทิ ประกันชีวติ และประกันอุบตั เิ หตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพเฉพาะกรรมการสัญชาติไทยทีม่ อี ายุ
60 ปี ขน้ึ ไป และการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าทีข่ องธนาคาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั แม่ได้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจาปี เพือ่ ให้ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสม
ต่อภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ ถึงแม้ในปี 2560 จะมีการปรับขึน้ ค่าตอบแทนไปแล้ว แต่ค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั ของธนาคารยังคง
ต่ากว่าค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรมทีม่ ผี ลการดาเนินงานในระดับเดียวกันในอัตราร้อยละ 57 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั แม่
จึงเสนอให้ปรับเพิม่ ค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็ นอัตรา 50,000 บาท สาหรับกรรมการชุดย่อย ซึง่ เป็ นการปรับตามอัตราเงินเฟ้ อและ
ไม่มกี ารปรับมาตัง้ แต่ปี 2553 นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั แม่ยงั เสนอให้กาหนดค่าเบี้ยประชุมสาหรับการประชุม
คณะกรรมการในอัตรา 50,000 บาทสาหรับกรรมการ หรือในอัตราเดียวกับค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าค่าตอบแทนกรรมการ
มีความเหมาะสมต่อภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ทัง้ นี้ จะไม่มกี ารจ่ายค่าเบีย้ ประชุมให้แก่กรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่
เต็มเวลาของบริษทั ในกลุ่มทิสโก้
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนั ส
ให้แก่กรรมการไม่เกินท่านละ 950,000 บาทต่อปี ประกันชีวติ และประกันอุบตั เิ หตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพเฉพาะกรรมการสัญชาติไทยทีม่ อี ายุ 60 ปี ขน้ึ ไป
และการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของธนาคาร โดยให้มผี ลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้รบั
มอบหมายจากผูถ้ อื หุน้ จะกาหนดจานวนเงินทีแ่ น่ นอน และจานวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงสิทธิทก่ี รรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์อ่นื เพิม่ เติมกรณีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พิม่ เติมตามทีเ่ สนอ และคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ
ค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั ด้วย
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เอกสารแนบ 7
ประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2561
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อ 41 ของข้อบังคับของธนาคาร ซึ่งกาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบั ญชี
บริษัทสาหรับปี 2561 ตามแนวปฏิบตั ิ เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณา ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2561 โดยเสนอให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด โดยมีการพิจารณาเรื่อง
คุณภาพงาน ความน่ าเชื่อถือ ความเชีย่ วชาญ และระยะเวลาส่งมอบงานของผูส้ อบบัญชี ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยมีรายชือ่ ผูส้ อบบัญชีดงั ต่อไปนี้
รายนามผูส้ อบบัญชี
1. นางสาวสมใจ คุณปสุต
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิวาณิ
์ ชย์
3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย

เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี
4499
4951
4172

จานวนปี ทส่ี อบบัญชีให้ธนาคาร
2
-

โดยผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผูส้ อบบัญชีได้ รายละเอียดประวัตผิ สู้ อบบัญชีปรากฏตามทีแ่ นบมาพร้อมนี้
2. พิจารณาค่าตอบแทนสาหรับผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2561 จานวนไม่เกิน 5,200,000 บาท ดังนี้
ค่าตอบแทนสาหรับผูส้ อบบัญชี

ค่าสอบบัญชี
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ปี 2561

ปี 2560

5,200,000

4,300,000

(หน่วย: บาท)
เพิ่ มขึ้น (ลดลง)
(ร้อยละ)
20.9

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารโดย บริษัท สานักงาน อีวาย สาหรับปี 2561 จานวน 5,200,000 บาท เพิม่ ขึ้น จากปี ก่อ นร้อ ยละ 20.9
การปรับเพิม่ ของค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเป็ นไปตามการเตรียมความพร้อมด้านระบบบัญชีเพื่อรองรับการจัดทาบัญชีสาหรับมาตรฐานบัญชีใหม่ (IFRS9)
ตลอดจนการสอบทานนโยบายบัญชีต ามมาตรฐานบัญชีใหม่ ทัง้ นี้ ธนาคารจะทาการทดสอบผลกระทบของการใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ในปี น้ีรวมถึง
กฎเกณฑ์ขอ้ บังคับใช้ ซึง่ ส่งผลให้ปริมาณงานของผูส้ อบบัญชีเพิม่ ขึน้ นอกเหนือจากนี้ ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีทเ่ี พิม่ ขึน้ ยังมีผลมาจากปริมาณธุรกรรมจาก
การรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) ทีเ่ กิดขึน้ เต็มปี
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ประวัติผสู้ อบบัญชี ลาดับที่ 1
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
การศึกษา

: นางสาวสมใจ คุณปสุต
: 47 ปี
: - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: 4499
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน
: 2538
ปี ขึน้ ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
: 2548-ปั จจุบนั
หุน้ ส่วน บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ตาแหน่ งปัจจุบนั
: ไม่ม ี
ตาแหน่ งอื่น
: 2535-ปั จจุบนั
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ประสบการณ์
: 2 ปี
จานวนปี ที่สอบบัญชีให้ทิสโก้
่
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีสวนได้เสียกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ผู้บริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง
: ไม่ม ี
ประวัติผสู้ อบบัญชี ลาดับที่ 2
: นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์ วาณิ ชย์
: 46 ปี
: - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
: 4451
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน
: 2544
ปี ขึน้ ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
: 2548-ปั จจุบนั
หุน้ ส่วน บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ตาแหน่ งปัจจุบนั
: ไม่ม ี
ตาแหน่ งอื่น
: 2535-ปั จจุบนั
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ประสบการณ์
: ไม่ม ี
จานวนปี ที่สอบบัญชีให้ทิสโก้
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ผู้บริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง
: ไม่ม ี
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
การศึกษา

ประวัติผสู้ อบบัญชี ลาดับที่ 3
: นางนงลักษณ์ พุม่ น้ อย
ชื่อ-นามสกุล
: 50 ปี
อายุ
: - บัญชีบณ
การศึกษา
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: 4172
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน
: 2536
ปี ขึน้ ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
: 2546-ปั จจุบนั
หุน้ ส่วน บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ตาแหน่ งปัจจุบนั
: ไม่ม ี
ตาแหน่ งอื่น
: 2533-ปั จจุบนั
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ประสบการณ์
: ไม่ม ี
จานวนปี ที่สอบบัญชีให้ทิสโก้
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ผู้บริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง
: ไม่ม ี
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เอกสารแนบ 8
ประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 8 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 15 การประชุมวิ สามัญ
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(แก้ไขเพิม่ เติมโดยคำสังหั
่ วหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที ่ 21/2560
เรือ่ ง กำรแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมำยเพือ่ อำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ)
มาตรา 100 ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ช ั ดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบ้ หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผูถ้ อื หุน้ คนอื่นๆ รวมกัน
ได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถอื ว่า เป็ นการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสองครัง้ ใดจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ น
องค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 103 ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
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เอกสารแนบ 10
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิ ทธิ เข้าร่วมประชุม
1. กรณี ผถู้ ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 ผูถ้ อื หุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ซ่งึ ปรากฏภาพถ่ายของผูถ้ ือหุน้ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัว
ประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผูถ้ อื หุน้ พร้อมสาเนาทีล่ งลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
1.2 ผูถ้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 9 ทีม่ บี าร์โค้ดทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ
ลงลายมือชือ่ ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(2) สาเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูถ้ อื หุน้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผูม้ อบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(3) เอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
2. กรณี ผถู้ ือหุ้นที่ เป็ นนิ ติ บคุ คล
2.1 ผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
(1) เอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
(2) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน
นับจากวันทีใ่ นหนังสือรับรอง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และ
มีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนทีเ่ ข้าร่วมประชุมนัน้ มีอานาจกระทาการแทนผูถ้ อื หุน้
2.2 กรณีผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 9 ทีม่ บี าร์โค้ดทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ
ให้กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลลงลายมือชือ่ พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และลงลายมือชือ่ ผูร้ บั มอบฉันทะ
(2) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน
นับจากวันทีใ่ นหนังสือรับรอง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และ
สาเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
(3) เอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. กรณี ผถู้ ือหุ้นซึ่งมิ ได้มีสญ
ั ชาติ ไทยหรือเป็ นนิ ติ บคุ คลที่ จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
(1) กรณีบุคคลธรรมดา ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะแสดงใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือ
เดินทาง ต่อเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียน
(2) กรณีนิตบิ ุคคล ให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะแสดงสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล ซึ่งออกโดยหน่ วยงานทีม่ อี านาจของประเทศ
ทีน่ ิติบุคคลนัน้ มีภูมลิ าเนา ปรากฏรายชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออานาจลงนามผูกพันและที่ตงั ้
สานักงานใหญ่ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ รับรองความถู กต้อง
โดยเจ้าของเอกสาร
(3) หนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 9 ทีม่ บี าร์โค้ดทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ
ลงลายมือชือ่ ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(4) เอกสารทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ ต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู้ อื หุน้ รับรองความถูกต้องของคาแปลด้วย
4. กรณี ผถู้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น
(1) เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3.(2) - (3) ข้างต้น
(2) สาเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียนเป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจ
ลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลของคัสโตเดียน พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี)
(3) สาเนาภาพถ่ายหนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจ
ลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลของคัสโตเดียน พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี)
5. กรณี ผถู้ ือหุ้นถึงแก่กรรม
ผูจ้ ดั การมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทน ให้แสดงเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ตามข้อ 1 ข้างต้น
พร้อมนาคาสังศาลแต่
่
งตัง้ ให้เป็ นผูจ้ ดั การมรดก ซึง่ ลงนามรับรองโดยผูม้ อี านาจมาแสดงเพิม่ เติมด้วย
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6. กรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นผูเ้ ยาว์
บิดา มารดา หรือผูป้ กครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทน ให้แสดงเอกสารทีส่ ่วนราชการ
ออกให้ตามข้อ 1 ข้างต้น พร้อมนาสาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เยาว์ และสาเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือสูตบิ ตั รของผู้ถือหุ้น
ทีเ่ ป็ นผูเ้ ยาว์ ซึง่ ลงนามรับรองโดยบิดา มารดา หรือผูป้ กครองตามกฎหมาย มาแสดงเพิม่ เติมด้วย
7. กรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถหรือผูเ้ สมือนไร้ความสามารถ
ผูอ้ นุบาลหรือผูพ้ ทิ กั ษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทน ให้แสดงเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ตามข้อ 1 ข้างต้น
พร้อมนาคาสังศาลแต่
่
งตัง้ ให้เป็ นผูอ้ นุบาลหรือผูพ้ ทิ กั ษ์ ซึง่ ลงนามรับรองโดยผูม้ อี านาจมาแสดงเพิม่ เติมด้วย
ทัง้ นี้ เอกสารข้างต้นทีม่ ไิ ด้มตี ้นฉบับเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และ
ให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปลด้วย
ขันตอนการลงทะเบี
้
ยนในการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และกติ กาการนับคะแนนเสี ยง
ธนาคารจะเริม่ เปิ ดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. เป็ นต้นไป ณ บริเวณส่วนลงทะเบียน ชัน้ 1 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
ถนนสาทรเหนือ ตามแผนที่ส ถานที่จ ดั ประชุม ตามเอกสารแนบ 13 ที่ไ ด้แ นบมาพร้อ มนี้ และธนาคารได้ใ ช้ร ะบบบาร์โ ค้ด ในการลงทะเบีย น
ดังนัน้ เพือ่ ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดนาเอกสารแนบ 9 ที่ มีบาร์โค้ด ซึ่งธนาคารได้จดั ส่งมาพร้อม
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้ าที่ ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
1. กรณี มาด้วยตนเอง
1.1 ติดต่อจุดลงทะเบียน และยืน่ เอกสารแนบ 9 ทีม่ บี าร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ
2. กรณี รบั มอบฉันทะ
2.1 วิธกี ารมอบฉันทะ
ธนาคารได้จดั ทาหนังสือมอบฉันทะ ทัง้ แบบ ก. ข. และ ค. ให้แก่ผู้ถอื หุน้ ตามแบบทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการธนาคาร
รายใดรายหนึ่งตามทีธ่ นาคารได้เสนอชือ่ ไว้ ซึง่ มีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการทีธ่ นาคารเสนอชือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ เลือกมอบฉันทะปรากฏดังนี้
1. นายปลิว มังกรกนก
ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นางอรนุช อภิศกั ดิศิ์ รกิ ุล
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
4. นายศักดิ ์ชัย พีชะพัฒน์
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(ประวัตขิ องกรรมการอิสระทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ให้เป็นผูร้ บั มอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 11)
ในกรณี ผ้ถู ือหุ้นมอบฉั นทะให้ กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุม โปรดส่ งหนั งสื อมอบฉั นทะกลับมายังธนาคารล่วงหน้ าก่อนวัน
ประชุมอย่างน้ อย 1 วันทาการ โดยใช้ซองธุรกิ จตอบรับที่ ส่งมาด้วยนี้ เพื่อธนาคารจะได้ส่งมอบให้กรรมการผู้รบั มอบฉันทะดาเนิ นการ
ตามที่ได้รบั มอบฉันทะต่อไป
โดยผูถ้ อื หุน้ อาจระบุช่อื ผูร้ บั มอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รบั มอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้
ผูร้ บั มอบฉันทะรายอื่นสามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้
คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ซึ่งจะสามารถออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วยบางส่วน” หรือ “ไม่เห็นด้วยบางส่วน” หรือ
“งดออกเสียงบางส่วน” ได้ แต่เมือ่ รวมกันแล้วต้องไม่เกินจานวนเสียงทัง้ หมดทีม่ อี ยู่หรือที่ขอใช้สทิ ธิหรือทีร่ บั มอบฉันทะ
นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านัน้ ยกเว้นวาระการการแต่งตัง้ กรรมการ จะใช้วธิ กี ารลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ ผูถ้ อื หุน้
สามารถเลือกใช้ตามแต่กรณี ดังนี้
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็ นแบบทั ่วไปทีง่ ่าย ไม่ซบั ซ้อน (ใช้ได้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกกรณี) ผูถ้ อื หุน้ สามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. ได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร www.tisco.co.th
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- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เป็ นแบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน โดยธนาคารได้จดั ส่งมายังผู้ถอื หุ้น
พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมด้วยแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 9
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เป็ น แบบที่ใ ช้เ ฉพาะกรณีผู้ถ ือ หุ ้น เป็ น ผู้ล งทุน ต่ า งประเทศและแต่ ง ตัง้ ให้ค สั โตเดีย น ( Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร www.tisco.co.th
2.2 ติดต่อจุดตรวจเอกสาร และยืน่ เอกสาร ดังนี้
- เอกสารแนบ 9 ทีม่ บี าร์โค้ด พร้อมหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ
ลงลายมือชือ่ ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ โดยธนาคารจะรับผิดชอบค่าอากรสแตมป์ 20 บาทเอง
- เอกสารหรือหลักฐานทีใ่ ช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามแต่กรณี
2.3 ติดต่อจุดลงทะเบียน ยืน่ เอกสารตามข้อ 2.2 ข้างต้น ทีผ่ ่านการตรวจแล้ว
2.4 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ
3. การออกเสียงลงคะแนน
3.1 ประธานทีป่ ระชุมขอให้ผถู้ อื หุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
3.2 ผูถ้ อื หุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ทาเครือ่ งหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ในบัตรลงคะแนนเสียงและแสดงตัว เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีร่ บั บัตรลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียง ด้วยระบบบาร์โค้ด
3.3 ผูถ้ อื หุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ “เห็นด้วย” หรือไม่ทาเครือ่ งหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้วยหรืออนุมตั ติ ามทีป่ ระธานฯ เสนอต่อ
ทีป่ ระชุม โดยไม่ตอ้ งส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทัง้ หมด เมือ่ เสร็จสิน้ การประชุม
3.4 ในวาระการพิจารณาอนุมตั จิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้ กรรมการ ในส่วนการแต่งตัง้ กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถเลือกว่า
เห็นด้วยกับการแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุดโดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากันสาหรับ กรรมการแต่ละคน หรือจะเห็นด้วยกับการแต่งตัง้ กรรมการบางราย
โดยออกเสียงแยกตามกรรมการแต่ละรายไป อนึ่ง ธนาคารใช้วธิ กี ารลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ในการเลือกตัง้ กรรมการ
ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 23 ซึ่งวิธกี ารนี้จะช่วยให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยมีโอกาสได้เลือกตัง้ กรรมการที่เป็ นตัวแทนของตนเข้ามารับตาแหน่ ง
ในคณะกรรมการธนาคารได้ โดยมีวธิ กี ารออกเสียงลงคะแนนเป็ นดังนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือ คูณด้วยจานวนกรรมการทีจ่ ะเลือกตัง้
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียว หรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีแต่งตัง้ บุคคลหลายคน
เป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี ในกรณีทบ่ี ุคคลซึ่งได้รบั
การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี ให้เลือกโดยวิธจี บั สลากเพือ่ ให้ได้จานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
ตัวอย่าง ธนาคารจดทะเบียนมีหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด 1,000 หุน้ ถือโดย
นาย ก
ถือหุน้
600 หุน้
นาง ข
ถือหุน้
200 หุน้
ผูถ้ อื หุน้ รายอื่นอีก 8 ราย
ถือหุน้ รวมกัน
200 หุน้
ในการประชุมผู้ถอื หุ้น ธนาคารต้องการเลือกตัง้ กรรมการจานวน 3 ราย ซึ่งมีกรรมการรายเดิมที่ครบวาระ คือ นายกนก นายหิรญ
ั และ
นายอรรณนพ ซึง่ นาย ก ทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่เสนอให้กรรมการรายเดิมกลับมาดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ ส่วนนาง ข ได้เสนอกรรมการ
รายใหม่ 1 ราย คือ นายพิษณุ
ตัวอย่างวิธลี งคะแนนเสียงแบบสะสม
นาย ก
มีสทิ ธิออกเสียงเท่ากับ
1,800 เสียง (600 หุน้ x 3 ราย)
นาง ข
มีสทิ ธิออกเสียงเท่ากับ
600 เสียง (200 หุน้ x 3 ราย)
ผูถ้ อื หุน้ รายอื่นอีก 8 ราย
มีสทิ ธิออกเสียงรวมกันเท่ากับ
600 เสียง (200 หุน้ x 3 ราย)
ชื่อผูถ้ ือหุ้น
นาย ก
นาง ข
ผูถ้ อื หุน้ รายอื่น
รวมคะแนนที่ได้

นายกนก
600
200
800

คะแนนเสียงแยกตาม
นายหิ รญ
ั
นายอรรณนพ
600
600
200
800
600

ดังนัน้ กรรมการทีจ่ ะได้รบั การเลือกตัง้ คือ นายกนก นายหิรญ
ั และนายพิษณุ
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นายพิ ษณุ
600
200
800

รวมคะแนนทัง้ หมด
(เสียง)
1,800
600
600
3,000

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าการใช้วธิ ลี งคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกตัง้ กรรมการ จะทาให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยมีโอกาสมากขึน้ ทีจ่ ะเสนอ
และแต่งตัง้ ผูแ้ ทนของตนเป็ นกรรมการธนาคารได้
4. กติ กาการนับคะแนนเสียง
4.1 ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง และให้ถอื เอาเสียงข้างมากเป็ นมติ เว้นแต่กฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียง
ชีข้ าดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานเป็ นผูถ้ อื หุน้
4.2 ธนาคารใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง
4.3 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ธนาคารจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในทีป่ ระชุม เฉพาะทีอ่ อกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
แล้วนาไปหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ทีม่ าประชุมและทีม่ อบฉันทะทีธ่ นาคารบันทึกไว้ล่วงหน้า
4.4 การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย และไม่มสี ทิ ธิออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้
จานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าประชุมล่าสุด กรณีผถู้ อื หุน้ กลับก่อนการปิ ดประชุม ให้แจ้งเจ้าหน้าทีห่ น้าห้องประชุมเพือ่ หักคะแนนออกจากระบบ
4.5 ในวาระการพิจารณาอนุ มตั จิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้ กรรมการ ในส่วนการแต่งตัง้ กรรมการ ธนาคารจะใช้วธิ กี ารลงคะแนนเสียงแบบสะสม
(Cumulative Voting) ตามข้อ 3.4
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เอกสารแนบ 11
ประวัติกรรมการอิ สระที่ ได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ งปัจจุบนั
อายุ
สัาชาติ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน/
กิ จการที่ เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การถือหุ้น
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้ นี้

นายปลิ ว มังกรกนก
กรรมการอิ สระ
ประธานคณะกรรมการ
69 ปี
ไทย
70/6 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- Master of Business Administration (Finance), University of California at Los Angeles, USA
- Master of Science (Industrial Engineering), Stanford University, USA
- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Role of Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Executive Program in “Energy Literacy for a sustainable Future” สถาบันวิทยาการพลังงาน
การอบรมภายใน
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
: ไม่ม ี
:
:
:
:
:
:
:

: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊

2,221,010 หุน้ หรือ ร้อยละ 0.28% ของ
หุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมด
ไม่ม ี

บมจ. ธนาคารทิ สโก้
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
คณะกรรมการบริษทั
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
คณะกรรมการบริษทั
7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ (ร้อยละ 100)
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
9 ปี 5 เดือน
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ กันยายน 2551)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
(ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 5 ปี 8 เดือน)
8 ปี 8 เดือน
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ กรกฎาคม 2552)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
(ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 5 ปี 8 เดือน)
: - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั จิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้ กรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั
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ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ งปัจจุบนั
อายุ
สัาชาติ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน/
กิ จการที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การถือหุ้น
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระ
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้ นี้

รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริ ยวัฒน์
กรรมการอิ สระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
63 ปี
ไทย
93/279 ซอยสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
- Doctor of Philosophy (Accounting), New York University, USA
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Directors Accreditation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Directors Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Role of Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตร International Financial Reporting Standard (IFRS) โดย The Institute of
Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
การอบรมภายใน
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
: ไม่ม ี
:
:
:
:
:
:
:

: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
ไม่ม ี
ไม่ม ี
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
คณะกรรมการบริษทั
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ
12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
: บมจ. ธนาคารทิ สโก้
คณะกรรมการบริษทั
7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ
12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
9 ปี 5 เดือน
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ กันยายน 2551)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
: บมจ. ธนาคารทิ สโก้
4 ปี 10 เดือน
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ เมษายน 2556)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
: - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั จิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้ กรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั
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เอกสารแนบ 12
ข้อบังคับบริ ษทั เฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
หมวดที่ 3 การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 14. การประชุมสามัญ
คณะกรรมการจะต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
ข้อ 15. การประชุมวิ สามัญ
การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญทีร่ ะบุไว้ในข้อ 14. ของข้อบังคับนี้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานทีท่ คี่ ณะกรรมการกาหนดได้ สุดแต่จะเห็นสมควร แต่อย่างไรก็ด ี ต้องมีหนังสือ
บอกกล่าวโดยชอบถึงการทีจ่ ะประชุมนัน้ ดังทีก่ าหนดไว้ในข้อ 16. แห่งข้อบังคับนี้
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด อาจเข้าชื่อกันทาหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญได้
แต่ในหนังสือร้องขอนัน้ จะต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด เมือ่ มีคาร้องขอเช่นว่านัน้ คณะกรรมการจะต้องกาหนดวัน เวลา และสถานที่
ทีจ่ ะเปิ ดประชุม โดยวันนัดประชุมทีก่ าหนดจะต้องไม่ชา้ กว่า 1 เดือน นับจากวันได้รบั หนังสือ
ข้อ 16. คาบอกกล่าวนัดประชุม
ให้ส่งคาบอกกล่าวนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ไปยังผูถ้ อื หุน้ ทุกคนตามตาบลสถานทีอ่ ยู่ทแ่ี จ้งไว้ในสมุดทะเบียน ผูถ้ อื หุน้ และนายทะเบียน ก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีผถู้ อื หุน้ พานักอยู่ในประเทศไทย ให้ส่งคาบอกกล่าวเช่นว่านัน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ หรือผู้แทนของผูถ้ อื หุน้ โดยตรง หรือโดยไปรษณีย์
ลงทะเบียน และในกรณีผถู้ อื หุน้ ทีพ่ านักอยู่นอกประเทศไทย คาบอกกล่าวเช่นว่านัน้ ให้ส่งทางโทรพิมพ์ โทรเลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และ
ยืนยันด้วยจดหมายส่งไปรษณียอ์ ากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน
คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แห่ งท้องถิ่น ติดต่ อ กัน ไม่น้ อ ยกว่า 3 วัน และก่อ นวัน ประชุม
ไม่น้อยกว่า 3 วัน
อนึ่ง คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดสถานที่ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เป็ นคราว ๆ ไป
คาบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับ จะต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรือ่ งทีจ่ ะเสนอเพือ่ ทราบ เพือ่ อนุมตั ิ หรือเพือ่ พิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าวด้วย
ข้อ 17. ระเบียบวาระการประชุม
ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดาเนินการประชุม
ให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ ทีป่ ระชุมจะมีมติให้เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
เมือ่ ทีป่ ระชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะขอให้
ทีป่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งอื่นนอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี
และจาเป็ นต้องเลือ่ นการพิจารณา ให้ทป่ี ระชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาทีจ่ ะประชุมครัง้ ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน
เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทัง้ นี้ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวัน
ก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 18. องค์ประชุม
องค์ประชุมสาหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องถือหุน้ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั
หากเมือ่ ครบกาหนดหนึ่งชัวโมงนั
่
บจากเวลาทีน่ ัดประชุม มีจานวนผูถ้ อื หุน้ มาประชุมไม่ครบถ้วนทีจ่ ะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทเ่ี ป็ นการประชุม
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ขอเรียกประชุมให้ยกเลิกการประชุมนัน้ ในกรณีทก่ี ารประชุมนัน้ มิใช่เป็ นการประชุมทีผ่ ถู้ อื หุน้ ขอเรียกประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปและให้นัด
ประชุมใหม่ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีน่ ดั ประชุมครัง้ แรก โดยต้องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุม 7 วัน และในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับ
ว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 19. การดาเนิ นการประชุม
ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้ผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
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ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับ
ระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เว้นแต่ทป่ี ระชุมจะมีมติให้เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
เมือ่ ทีป่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ ตามระเบียบวาระทีก่ าหนดเรียบร้อยแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมีหุน้ นั บรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จะขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งอื่น ปรึกษากิจการอื่นอันมิได้ระบุไว้ในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนัน้ ก็ได้
ข้อ 20. การออกเสียง
ในการประชุมคราวใด ๆ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนทีม่ าเข้าประชุมเอง หรือมีผแู้ ทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุมมีสทิ ธิออกเสียงเสียงหนึ่งต่อหุน้ หุน้ หนึ่งทีต่ นถือ
ไม่ว่าการออกเสียงนัน้ จะได้กาหนดให้ทาโดยวิธใี ด
มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออก
เสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ
ของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้อ 21. การมอบฉันทะ
ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งอาจเข้าประชุมได้ทงั ้ โดยตนเองหรือโดยมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะให้เป็ นไปตามแบบทีน่ ายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้ประธานกรรมการ หรือผูท้ ป่ี ระธานกรรมการกาหนด ณ สถานทีป่ ระชุม ก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
หมวดที่ 4 กรรมการ
ข้อ 22. จานวนกรรมการ
ให้ผถู้ อื หุน้ โดยมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ กาหนดจานวนผูท้ จ่ี ะดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั เป็ นครัง้ คราว โดยให้มจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามจานวนทีก่ าหนดในวรรคแรก โดยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมี
ถิน่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ข้อ 23. การเลือกตัง้ กรรมการ
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือคูณด้วยจานวนกรรมการทีจ่ ะเลือกตัง้
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลายคน
เป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี ในกรณีทบ่ี ุคคลซึ่งได้รบั
การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี ให้เลือกโดยวิธจี บั สลากเพือ่ ให้ได้จานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
ข้อ 24. วาระการดารงตาแหน่ งและการออกจากตาแหน่ งของกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้เลือ กตัง้ คณะกรรมการทัง้ ชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ ให้ค ณะกรรมการชุดเดิมรักษาการ
ในตาแหน่งเพือ่ ดาเนินกิจการของบริษทั ต่อไปพลางก่อน เท่าทีจ่ าเป็ นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
กรรมการผูอ้ อกไปนัน้ จะได้รบั เลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 25. การพ้นตาแหน่ งก่อนครบกาหนดออกตามวาระ
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมีหุน้ นับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
(5) ศาลมีคาสังให้
่ ออก
-52-

ข้อ 26. การถอนและตัง้ แทนในตาแหน่ งที่ ว่าง
ผูเ้ ป็ นกรรมการนัน้ เฉพาะแต่ผถู้ อื หุน้ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เท่านัน้ ทีจ่ ะตัง้ หรือถอนได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากว่ามีตาแหน่ งว่างลงในคณะกรรมการเพราะ
เหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือสิ้นกาหนดเวลาดังทีร่ ะบุไว้ในข้อ 25. ของข้อบังคับนี้แล้วให้กรรมการทีค่ งเหลืออยู่ตงั ้ ผูอ้ ่นื ขึน้ ใหม่ให้เต็มทีว่ ่าง
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทัง้ นี้ มติในการตัง้ กรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ อ งจานวน
กรรมการทีย่ งั เหลืออยู่ แต่ผทู้ ไ่ี ด้รบั การตัง้ จากกรรมการทีค่ งเหลือดังว่านี้ จะคงอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาทีก่ รรมการผูท้ เ่ี ขาเข้าสืบตาแหน่ งแทน
ชอบทีจ่ ะอยู่ไ ด้ ในกรณีทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุ น้ ถอนกรรมการผูห้ นึ่งและตัง้ ผูอ้ ่นื ขึน้ ไว้แทนที่ ผูท้ รี่ บั แต่งตัง้ นัน้ ให้อ ยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาที่
กรรมการผูถ้ ูกถอนนัน้ ชอบทีจ่ ะอยู่ได้
ข้อ 27. การลาออกของกรรมการ
กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยน่ื ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกถึงบริษทั
กรรมการซึง่ ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิ น และการสอบบัญชี
ข้อ 39. เงิ นปันผล
การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกาไร จะกระทามิได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หรือไม่สามารถดารงเงินกองทุน
ได้เพียงพอตามกฎหมายหลังจ่ายเงินปั นผล ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน เว้นแต่ ทีก่ าหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ในเรื่อง หุน้ บุรมิ สิทธิ โดยการจ่ายเงินปั นผล
ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว ในเมือ่ เห็นว่าบริษทั มีผลกาไรสมควรพอทีจ่ ะทาเช่นนัน้ และรายงานให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให้กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยัง
ผูถ้ อื หุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิน่ ติดต่ อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในกรณีทบ่ี ริษัทยังจาหน่ ายหุน้ ไม่ครบตามจานวนทีจ่ ดทะเบียนไว้ หรือบริษทั ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนแล้ว บริษทั อาจจะจ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือ
บางส่วน โดยออกเป็ นหุน้ สามัญใหม่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ภายใต้บงั คับเรื่องการจ่ายเงินปั นผลทีก่ ล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดและจัดสรรเงินกาไรส่วนทีเ่ หลือโอนเข้าเป็ นกาไรสะสม
โดยไม่ได้จดั สรร และให้คณะกรรมการรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้อ 40. ทุนสารอง
บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
ข้อ 41. ผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั นัน้ ให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตัง้ และกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ทุกปี
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ดๆ ของบริษทั
ในกรณีทห่ี น่วยงานใดๆ ทีม่ หี น้าทีก่ ากับดูแลกิจการของบริษทั (ถ้ามี) กาหนดให้ผสู้ อบบัญชีซ่งึ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ขึน้ นัน้ จะต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากหน่วยงานดังกล่าวด้วย หากปรากฏว่าผูส้ อบบัญชีของบริษทั ณ ขณะนัน้ ยังไม่ได้รบั ความเห็นชอบเช่นว่านี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญเพือ่ เลือกตัง้ ผูส้ อบบัญชีใหม่ หรือ
(2) เสนอและเลือกผูส้ อบบัญชีเพือ่ ขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญเพือ่ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีนนั ้
ในกรณีทต่ี าแหน่งผูส้ อบบัญชีว่างลงก่อนครบกาหนด ให้คณะกรรมการดาเนินการตาม (1) หรือ (2) โดยอนุโลม
ผูส้ อบบัญชีมหี น้าทีเ่ ข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกครัง้ ทีม่ กี ารพิจารณางบดุล บัญชีกาไรขาดทุน และปั ญหาเกีย่ วกับบัญชีของ
บริษทั
ผูส้ อบบัญชีมอี านาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดทีเ่ กีย่ วกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของบริษทั ได้ ในระหว่า งเวลา
ทาการของบริษทั ในการนี้ให้มอี านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผูด้ ารงตาแหน่ งหน้าที่ใดๆ ของบริษทั และตัวแทนของบริษทั รวมทัง้ ให้ช้แี จง
ข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกีย่ วกับการดาเนินกิจการของบริษทั ได้
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เอกสารแนบ 13
แผนที่สถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2561
ณ ห้องประชุม ชัน้ 12 อาคารทิ สโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนื อ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

บมจ. ธนาคารทิสโก้

หมายเหตุ เพือ่ เป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ท่านผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะในการเดินทางมาร่วมประชุม
- สาหรับท่านทีเ่ ดินทางมาประชุมด้วยรถส่วนตัว บริษทั ได้จดั เตรียมสถานทีจ่ อดรถไว้ทบ่ี ริเวณชัน้ บี1 ถึง บี4 ของอาคารทิสโก้ทาวเวอร์
- สาหรับท่านทีเ่ ดินทางมาประชุมด้วยรถประจาทาง รถประจาทางทีผ่ ่านอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ได้แก่ 17 62 67 116 และ 149
- สาหรับท่านทีเ่ ดินทางมาประชุมด้วยรถไฟฟ้ าบีทเี อส กรุณาลงทีส่ ถานีศาลาแดง
- สาหรับท่านทีเ่ ดินทางมาประชุมด้วยรถไฟฟ้ าใต้ดนิ เอ็มอาร์ที กรุณาลงทีส่ ถานีสลี ม หรือสถานีลุมพินี
- สาหรับผูท้ ต่ี อ้ งการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น เก้าอี้รถเข็น กรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทีห่ มายเลข 0 2633 6805
หรือ 0 2633 6814 เพือ่ จัดเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ น
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