
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2558 

วันที่ 23 เมษายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  



mailto:ir@tisco.co.th


 

2 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

ข้อปฏบิัตใินการเข้าร่วมประชุม 
 

1. การลงทะเบียนเข้าประชุม 

1.1 ผู้ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ระหว่างเวลา  9.00 น. ถึง 10.00 น. ของ         
วนัประชุม ณ บริเวณส่วนลงทะเบียน ชัน้ 1 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ และผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉันทะ จะได้รับหลกัฐานการลงทะเบียนเพ่ือใช้แสดงต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท
ส าหรับ  
 รับอาหารวา่ง ณ บริเวณ ชัน้ 1 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ในระหวา่งเวลา 9.00 น. – 10.00 น.  
 แสดงสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ณ ห้องประชมุ ชัน้ 12  อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 

1.2 ผู้ ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ครบถ้วน
ชดัเจน ดงันี ้

 แจ้งความประสงค์ว่าจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนโดย
การท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีจดัพิมพ์ไว้ในหนงัสือลงทะเบียนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ  (ถ้ามี) ลงลายมือชื่อท้ายหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

2. การออกเสียงลงคะแนน 
2.1 ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องกรอกการออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือลงทะเบียนเข้าประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

2.2 ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยเห็นด้วยทุกวาระตามจ านวนเสียงทัง้หมด 
หรือ จะออกเสียงแต่ละวาระก็ได้ โดยการท าเคร่ืองหมาย หน้าข้อท่ีต้องการในหนังสือลงทะเบียนเข้า
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

2.3 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะเห็นด้วยในทกุวาระตามจ านวนเสียงทัง้หมด ให้ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ  
ผู้ รับมอบฉนัทะท าเคร่ืองหมาย   หน้าข้อ “เหน็ด้วยทุกวาระ ตามจ านวนเสียงท้ังหมด”  

2.4 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะเลือกออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ
ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งตามจ านวนเสียงทัง้หมด คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ 
“งดออกเสียง” ไมส่ามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่นได้ (เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ี
เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ซึง่จะสามารถออก
เสียงลงคะแนนเห็นด้วยบางสว่น หรือไมเ่ห็นด้วยบางสว่น หรืองดออกเสียงบางสว่นได้ แตเ่ม่ือรวมกนัแล้วต้อง
ไม่เกินจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีมีอยู่หรือท่ีขอใช้สิทธิหรือท่ีรับมอบฉันทะ) โดยท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อ 
 “ออกเสียงแต่ละวาระ ดงัต่อไปนี”้ 

ทัง้นีก้ารออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ตามจ านวนเสียงทัง้หมดข้างต้น ไมใ่ห้น ามาใช้ส าหรับการ      
ออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 5 เร่ืองการพิจารณาอนุมตัิจ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ ในส่วน
ของการแตง่ตัง้กรรมการ (ข้อ 5.2 ในหนงัสือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)  โดยในการ
ออกเสียงลงคะแนนผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถเลือกวา่เห็นด้วยกบัการเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ
โดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากนัส าหรับกรรมการแต่ละคน หรือจะเห็นด้วยกบัการเลือกตัง้กรรมการบางรายโดย
ออกเสียงแยกตามกรรมการแต่ละรายไป อนึ่งบริษัทใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 
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ในการเลือกตัง้กรรมการ (รายละเอียดตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 23) ซึง่วิธีการนีจ้ะช่วยให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมี
โอกาสได้เลือกกรรมการที่เป็นตวัแทนของตนเข้ามารับต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทได้  

วิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ คณูด้วยจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ 

(2) ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียว หรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย
เพียงใดก็ได้  

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมี ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี ให้เลือกโดยวิธีจบัสลากเพ่ือให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี 

ตวัอย่าง:  
บริษัทมีหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด 1,000 หุ้น ถือโดย 

นาย ก   ถือหุ้น 600 หุ้น 
นาง ข ถือหุ้น  200 หุ้น และ 

ผู้ ถือหุ้นรายอื่นอีก 8 ราย ถือหุ้นรวมกนั 200 หุ้น 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทต้องการเลือกตัง้กรรมการจ านวน 3 ราย ซึง่มีกรรมการรายเดิมท่ีครบวาระ 
คือ นายกนก นายหิรัญ และนายอรรณนพ ซึง่ นาย ก ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้กรรมการรายเดิม
กลบัมาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ สว่นนาง ข ได้เสนอกรรมการรายใหม ่1 ราย คือ นายพิษณ ุ

ตวัอย่างวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม 

นาย ก  มีสิทธิออกเสียงเท่ากบั       1,800 เสียง (600 หุ้น x 3 ราย) 
นาง ข  มีสิทธิออกเสียงเท่ากบั             600 เสียง (200 หุ้น x 3 ราย) 
ผู้ ถือหุ้นรายอื่นอีก 8 ราย มีสิทธิออกเสียงรวมกนัเท่ากบั       600 เสียง (200 หุ้น x 3 ราย) 

 
ช่ือผู้ถือหุ้น คะแนนเสียงแยกตาม รวมคะแนน

ทัง้หมด (เสียง) นายกนก นายหรัิญ นายอรรณนพ นายพษิณุ 

นาย ก 600 600 600 - 1,800 
นาง ข - - - 600 600 
ผู้ ถือหุ้นอื่น 200 200  200 600 
รวมคะแนนที่ได้ 800 800 600 800 3,000 

 
ดงันัน้ กรรมการท่ีจะได้รับการเลือกตัง้คือ นายกนก นายหิรัญ และนายพิษณ ุ  
จากตวัอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าการใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกตัง้กรรมการ จะท าให้     
ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสมากขึน้ท่ีจะเสนอและเลือกผู้แทนของตนเป็นกรรมการบริษัทได้ 

2.5 ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ ลงลายมือช่ือท้ายหนงัสือลงทะเบียนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

2.6  หากผู้ ถือหุ้นไม่ประสงค์ท าเคร่ืองหมายเลือก "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ทางบริษัทฯ จะถือว่าเป็นการ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 
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3. การมอบฉันทะ 
3.1 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทน โดยกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ตามท่ีสง่มาด้วยนีใ้ห้ครบถ้วนชดัเจน  
หมายเหต:ุ  บริษัทได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข . ไว้ท้ายเอกสารฉบับนี ้และส าหรับผู้ ถือหุ้ น

ต่างประเทศท่ีแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน(custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น 
สามารถสัง่พิมพ์แบบหนงัสือมอบฉนันทะแบบ ค. ได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทท่ี    
http://www.tisco.co.th/th/investorrelation/agmtiscob.html 

3.2 ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้กรรมการของบริษัทดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้เข้าร่วมประชมุแทนก็ได้   

1. นายปลิว มงักรกนก ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
2. นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
3. รศ.ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

(ประวตัิของกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) 

ในกรณีผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหนังสือ
ลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนคืนกลบัมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชุม  1 วนั โดยใช้    
ซองธุรกิจตอบรับท่ีส่งมาด้วยนี  ้ เพ่ือบริษัทจะได้ส่งมอบให้กรรมการผู้ รับมอบฉันทะด าเนินการตามท่ีได้รับ
มอบฉนัทะตอ่ไป  

3.3 ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีสง่มาด้วยนี ้พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องน ามาแสดง/มอบ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดง/มอบเอกสารดงัตอ่ไปนีต้อ่พนกังานลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ 

1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง  

(ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
ของผู้ ถือหุ้น  

(ข) หนงัสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึง่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงลายมือช่ือ   
ผู้ ถือหุ้น 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ  
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะซึง่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ข) หนงัสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึง่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน  และลงลายมือช่ือ 

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผู้ ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ ถือหุ้น 
(ง) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผู้ รับมอบฉนัทะ  

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล 
2.1 กรณีผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล  

(ข) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ น  ซึ่งออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล พร้อมประทบัตราส าคญั 
(ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนท่ีเข้าร่วมประชมุนัน้มีอ านาจกระท าการแทนผู้ ถือหุ้น 

(ค) หนงัสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึง่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน  และลงลายมือช่ือ
โดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลท่ีเข้าร่วมประชมุ  พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน  และลงลายมือชื่อโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน         

นิติบคุคลตามหนงัสือรับรองของผู้ ถือหุ้น พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้าม)ี และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ข) หนงัสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึง่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน  และลงลายมือช่ือ

โดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรับรองของผู้ ถือหุ้นพร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) และ
ลงลายมือช่ือโดยผู้ รับมอบฉนัทะ  

(ค) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ น  ซึ่งออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองของ   
ผู้ ถือหุ้นพร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้าม)ี  

(ง) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลท่ีเป็นผู้ ถือหุ้ น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ    
ลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ 

(จ) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้ รับมอบฉนัทะ  
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3. กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
(ก) เอกสารเช่นเดียวกบักรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลตามข้อ 2 
(ข) ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียนเป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน   

รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลของคสัโตเดียน พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้าม)ี  
(ค) ส าเนาหนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน รับรอง

ส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลของคสัโตเดียน พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้าม)ี  

4. กรณีผู้ถือหุ้นถงึแก่กรรม 
ผู้จดัการมรดกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง หรือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทน เอกสารเช่นเดียวกบัข้อ 1 โดย
จะต้องมีเอกสารค าสัง่ศาลแตง่ตัง้ให้เป็นผู้จดัการมรดก ซึง่ลงนามรับรองโดยผู้จดัการมรดกมาแสดงเพ่ิมเติมด้วย 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ 
 บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้ อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 

เอกสารเช่นเดียวกบัข้อ 1 โดยจะต้องน าส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ เยาว์ ซึง่ลงนามรับรองโดยบิดา-มารดา
หรือผู้ปกครองตามกฎหมายมาแสดงเพ่ิมเติมด้วย 

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ 
ผู้อนบุาลหรือผู้ พิทกัษ์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกบัข้อ 1 
โดยจะต้องมสี าเนาเอกสารค าสัง่ศาล แตง่ตัง้ให้เป็นผู้อนบุาลหรือผู้ พิทกัษ์ ซึง่ลงนามรับรองโดยผู้อนบุาลหรือผู้ พิทกัษ์
มาแสดงเพ่ิมเติมด้วย 

 
ทัง้นี ้เอกสารข้างต้นท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทย หรือ 
ภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปลด้วย 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 

ประวัตกิรรมการอสิระที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

1. ช่ือ : นายปลิว มังกรกนก 
 

อายุ : 66 

สัญชาติ : ไทย 

ท่ีอยู่ : 70/6 ซอยอินทามระ 1 ถนนสทุธิสารวนิิจฉยั                      
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  

วุฒกิารศกึษา : Master of Business Administration (Finance) 
   University of California at Los Angeles, USA 
Master of Science (Industrial Engineering) 
   Stanford University, USA 

วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ (อตุสาหการ) 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  
หลกัสตูร Role of Chairman  
หลกัสตูร Audit Committee  
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

หลกัสตูร Executive Program in "EnergyLiteracy for a Sustainable Future" 
 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558)  2,221,010 หุ้น หรือ 0.28% ของหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมด 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 8  ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้ 
 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)              7 ปี            

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                        10 ปี        

  (วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

   (วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 1 กรกฎาคม 2548) 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน   

กลุ่มทสิโก้   

 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 2553-ปัจจบุนั 
 2555-ปัจจบุนั 
      2552-ปัจจบุนั 
      2554-ปัจจบุนั 

ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

 
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 
มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 

อ่ืนๆ  
    บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
           -ไม่มี- 
     บริษทัจดทะเบียนอื่น 
           -ไม่มี- 
 บริษทัอื่น (3 แห่ง)   

2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ชชัวาลย์-รอยลั แฮสโคน่ิง จ ากดั  
2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  

หน่วยงานอื่น (4 แห่ง)   

2556-ปัจจบุนั 
 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ส านกับริหารหลกัสตูรวศิวกรรมนานาชาติ
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2554-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิหมอเสม พริง้พวงแก้ว 
2550-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
2547-ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 

 

 

ประสบการณ์การท างาน  
 

    กลุ่มทิสโก้   

 2552-2553 
               
 2551-2553 

ประธานคณะกรรมการบริหาร  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มทสิโก้ 
กรรมการ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

 2548-2551 
 

 

กรรมการ  
ประธานคณะกรรมการบริหาร  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 2548-2549 เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา  

 2545-2548 กรรมการ  
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัทเงินทนุ ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

       2533-2554 กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 
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ประสบการณ์การท างาน (ต่อ)   

 อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)   

       2516-2555 
       2553-2554 
       2549-2553 
       2537-2553 

         
       2537-2553 
       2551-2553 

              กรรมการ 
              กรรมการ 
              กรรมการ 

              กรรมการ 

 
              กรรมการ 

              กรรมการ 

บริษัท อตุสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ จ ากดั 
บริษัท โซลิโด จ ากดั 
บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่แนล        
(ไทยแลนด์) จ ากดั 
บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากดั  
สมาคมธนาคารไทย 

   

คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ   

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล   
ท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า 

  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :  วาระที่ 6  พิจารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั 
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                     ประวัตกิรรมการอสิระที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

2. ช่ือ : รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์  

อายุ : 60  

สัญชาติ : ไทย  

ท่ีอยู่  : 398/164 ซอยริมคลองไผ่สิงโต แขวงคลองเตย     
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

วุฒกิารศกึษา : Doctor of Philosophy (Accounting) 
   New York University, USA 
บญัชีมหาบณัฑิต 
บญัชีบณัฑิต 
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู   
   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
ประกาศนียบตัร International Financial Reporting Standard (IFRS) 
    The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  
หลกัสตูร Directors Accreditation  
หลกัสตูร Audit Committee  
หลกัสตูร Role of Chairman 
หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 
หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function 
หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management 
หลกัสตูรตอ่ต้านการทจุริตส าหรับผู้บริหารระดบัสงู 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558)  ไม่มี  

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 
  ไม่มี  

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)   
คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

  8  ครัง้ จากทัง้หมด   8 ครัง้ 
13  ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 

 
  7  ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ 
  13  ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 

 

 
: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)             7  ปี 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 
ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                       10  ปี 
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(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 26 เมษายน 2548) 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน   

    กลุ่มทิสโก้   
2556-ปัจจบุนั 

2551-ปัจจบุนั 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

 
2556-ปัจจบุนั 

 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)   

 
    อ่ืนๆ 
          บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี-   
          บริษทัจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง) 

2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากดั (มหาชน) 

 
บริษทัอื่น   
-ไม่มี-   

หน่วยงานอื่น (8 แห่ง)  
  2557-ปัจจุบนั 

2555-ปัจจบุนั 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

2555-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แหง่ประเทศไทย 

2552-ปัจจบุนั คณะท างานเพ่ือตดิตามการปฏิบตัิด้านบญัชีและ
บรรษัทภิบาล 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ     
ตลาดหลกัทรัพย์ 

2549-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล กองทนุเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ 
2545-ปัจจบุนั คณะกรรมการมาตรฐาน 

และนโยบายบญัชีภาครัฐ 
กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

2540-ปัจจบุนั รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

2535-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาฝ่ายก ากบับริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ประสบการณ์การท างาน 
    กลุ่มทิสโก้   

2554-2556 
2551-2554 
2550-2554 
2548-2554 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

2548-2550 กรรมการตรวจสอบ  
    อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)   

2555-2556 

 

2554-2555 

คณะอนกุรรมการการเงินงบประมาณและ 

การลงทนุ 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 

การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย 

 
การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

 

    อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ต่อ)   

2547-2555 กรรมการอิสระ (ผู้ เช่ียวชาญด้านบญัชี) สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

2545-2555 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2547-2552 คณะอนกุรรมการท่ีปรึกษาโครงการพฒันาระบบ 
งบประมาณพสัด ุการเงินและบญัชีต้นทนุ 

ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา 

2545-2552 ท่ีปรึกษาด้านการบญัชี กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

 

คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ    
 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล   
ท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า 

  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   

 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :  วาระที่ 6  พิจารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ข้อบังคับของธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 
 

หมวดที่  3  การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 14. การประชุมสามัญ 

 คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 

ข้อ 15. การประชุมวิสามัญ 

 การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 14. ของข้อบังคับนีเ้รียกว่า 
การประชมุวิสามญั 

 คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานท่ีท่ีคณะกรรมการก าหนดได้ สุดแต่จะ
เห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนงัสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการท่ีจะประชุมนัน้ ดงัท่ีก าหนดไว้ในข้อ 16. แห่ง
ข้อบงัคบันี ้

 ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อย
กวา่ 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจเข้าช่ือกนัท าหนงัสือ
ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามญัได้ แต่ในหนังสือร้องขอนัน้จะต้องระบุว่า
ประสงค์ให้เรียกประชมุเพ่ือการใด เม่ือมีค าร้องขอเช่นวา่นัน้ คณะกรรมการจะต้องก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีท่ี
จะเปิดประชมุ โดยวนันดัประชมุท่ีก าหนดจะต้องไมช้่ากวา่ 1 เดือน นบัจากวนัได้รับหนงัสือ 

 

ข้อ 16. ค าบอกกล่าวนัดประชุม 

 ให้ส่งค าบอกกล่าวนดัประชุมผู้ ถือหุ้นไปยงัผู้ ถือหุ้นทุกคนตามต าบลสถานท่ีอยู่ท่ีแจ้งไว้ในสมดุทะเบียน   
ผู้ ถือหุ้น และนายทะเบียน ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนั ในกรณีผู้ ถือหุ้นพ านกัอยู่ในประเทศไทย ให้ส่งค าบอก
กล่าวเช่นว่านัน้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นโดยตรง หรือโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีผู้ ถือหุ้นท่ี
พ านักอยู่นอกประเทศไทย ค าบอกกล่าวเช่นว่านัน้ให้ส่งทางโทรพิมพ์ โทรเลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคม
สมยัใหม ่และยืนยนัด้วยจดหมายสง่ไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวนัเดียวกนั 

 คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถ่ินติดต่อกัน        
ไมน้่อยกวา่ 3 วนั และก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 อนึง่ คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดสถานท่ี ในการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เป็นคราว ๆ ไป 

 ค าบอกกลา่วนดัประชมุทกุฉบบั จะต้องระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอ
ต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือ
เพ่ือพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วด้วย 
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ข้อ 17. ระเบียบวาระการประชุม 

ประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มีหน้าท่ีควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการ
ประชมุ ในการนีต้้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต ่
ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุ  

เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมอีก   
ก็ได้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเร่ืองท่ี          
ผู้ ถือหุ้นเสนอไมเ่สร็จตามวรรคสอง แล้วแตก่รณี และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชมุก าหนดสถานท่ี วนั 
และเวลาท่ีจะประชมุครัง้ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระ
การประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย 
 

ข้อ 18. องค์ประชุม 

 องค์ประชมุส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น 
(ถ้าม)ี มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องถือหุ้นนบัรวมกนั
ได้ ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท 

 หากเม่ือครบก าหนดหนึง่ชัว่โมงนบัจากเวลาท่ีนดัประชมุ มีจ านวนผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบถ้วนท่ีจะเป็น
องค์ประชุม ในกรณีท่ีเป็นการประชุมท่ีผู้ ถือหุ้นขอเรียกประชุมให้ยกเลิกการประชุมนัน้  ในกรณีท่ีการประชุมนัน้
มิใช่เป็นการประชุมท่ีผู้ ถือหุ้นขอเรียกประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปและให้นดัประชุมใหม่ ภายใน 30 วนั    
นบัแต่วนัท่ีนดัประชุมครัง้แรก โดยต้องส่งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมก่อนวนัประชุม 7 วนั และในการประชุม  
ครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 

ข้อ 19. การด าเนินการประชุม 

 ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 ประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ในการนีต้้อง
ด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ เว้นแตท่ี่ประชุมจะ
มีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 เม่ือท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ  ตามระเบียบวาระท่ีก าหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น ปรึกษากิจการอื่น
อนัมิได้ระบไุว้ในระเบียบวาระการประชมุคราวเดิมนัน้ก็ได้ 
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ข้อ 20. การออกเสียง 

 ในการประชมุคราวใด ๆ ผู้ ถือหุ้นทกุคนท่ีมาเข้าประชมุเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉนัทะมาเข้าประชุมมีสิทธิ
ออกเสียงเสียงหนึง่ตอ่หุ้นหุ้นหนึง่ท่ีตนถือไมว่า่การออกเสียงนัน้จะได้ก าหนดให้ท าโดยวิธีใด 

 มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 (2) ในกรณีต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

 (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั        
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

 
ข้อ 21. การมอบฉันทะ 

 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่อาจเข้าประชมุได้ทัง้โดยตนเองหรือโดยมอบฉนัทะ หนงัสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบ
ท่ีนายทะเบียนก าหนด  

 หนงัสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้ประธานกรรมการ หรือผู้ ท่ีประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุม 
ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 

หมวดที่  4  กรรมการ 

 

ข้อ 22. จ านวนกรรมการ 

 ให้ผู้ ถือหุ้ นโดยมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก าหนดจ านวนผู้ ท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทเป็น       
ครัง้คราว โดยให้มีจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน 

 ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามจ านวนท่ีก าหนดในวรรคแรก  โดยกรรมการจ านวนไม่น้อย 
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร  และมีกรรมการท่ีมีสญัชาติไทยตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
 

ข้อ 23. การเลือกตัง้กรรมการ 

 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือคณูด้วยจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย
เพียงใดก็ได้ 
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(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมี ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี ให้เลือกโดยวิธีจบัสลากเพ่ือให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี 

 

ข้อ 24. วาระการด ารงต าแหน่งและการออกจากต าแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้เลือกตัง้คณะกรรมการทัง้ชุดพร้อมกนัในคราวเดียว แต่
ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในต าแหน่งเพ่ือด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อน เท่าท่ีจ าเป็นจนกว่า
คณะกรรมการชดุใหมจ่ะเข้ารับหน้าท่ี  

กรรมการผู้ออกไปนัน้จะได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

 

ข้อ 25. การพ้นต าแหน่งก่อนครบก าหนดออกตามวาระ 

นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

 
ข้อ 26. การถอนและตัง้แทนในต าแหน่งที่ว่าง 

 ผู้ เป็นกรรมการนัน้เฉพาะแต่ผู้ ถือหุ้นในการประชุมผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ท่ีจะตัง้หรือถอนได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหาก
วา่มีต าแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือสิน้ก าหนดเวลาดงัท่ีระบุ
ไว้ในข้อ 25. ของข้อบงัคบันีแ้ล้วให้กรรมการท่ีคงเหลืออยู่ตัง้ผู้อื่นขึน้ใหม่ให้เต็มท่ีว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่าสองเดือน ทัง้นี ้มติในการตัง้กรรมการดงักล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ แต่ผู้ ท่ีได้รับการตัง้จากกรรมการท่ีคงเหลือดงัว่านี ้จะคงอยู่ในต าแหน่งไ ด้เพียง
เท่าก าหนดเวลาท่ีกรรมการผู้ ท่ีเขาเข้าสืบต าแหน่งแทนชอบท่ีจะอยู่ได้ ในกรณีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นถอนกรรมการ        
ผู้หนึง่และตัง้ผู้อื่นขึน้ไว้แทนท่ี ผู้ ท่ีรับตัง้นัน้ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาท่ีกรรมการผู้ถูกถอนนัน้ชอบท่ี
จะอยู่ได้ 

 
ข้อ 27. การลาออกของกรรมการ 

 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกถึง
บริษัท 

 กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
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หมวดที่  6  การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

 
ข้อ 39. เงนิปันผล 

 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น  นอกจากเงินก าไร จะกระท ามิได้ ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุน
สะสมอยู่หรือไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุได้เพียงพอตามกฎหมายหลงัจ่ายเงินปันผล ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั เว้นแต่ ที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบงัคบันีใ้นเร่ือง 
หุ้นบริุมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่
กรณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์แห่ง
ท้องถ่ินติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 ในกรณีท่ีบริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนแล้ว 
บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ซึง่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ภายใต้บังคบัเร่ืองการจ่ายเงินปันผลท่ีกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดและจัดสรรเงิน
ก าไรสว่นท่ีเหลือโอนเข้าเป็นก าไรสะสมโดยไมไ่ด้จดัสรร และให้คณะกรรมการรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบใน
การประชมุคราวตอ่ไป 
 
ข้อ 40. ทุนส ารอง 

บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารอง ไมน้่อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบของทนุจดทะเบียน 
 
ข้อ 41. ผู้สอบบัญชี 

 ผู้สอบบญัชีของบริษัทนัน้ ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ แตง่ตัง้และก าหนดจ านวนเงินคา่ตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชีของบริษัททกุปี 

 ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท 

 ในกรณีท่ีหน่วยงานใด ๆ ที่มีหน้าท่ีก ากบัดแูลกิจการของบริษัท (ถ้ามี) ก าหนดให้ผู้สอบบญัชีซึง่ท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ขึน้นัน้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานดงักล่าวด้วย หากปรากฏว่าผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ณ ขณะนัน้ยงัไมไ่ด้รับความเห็นชอบเช่นวา่นี ้ให้คณะกรรมการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) เรียกประชมุใหญ่วิสามญัเพ่ือแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีใหม่ หรือ 

(2) เสนอและเลือกผู้สอบบญัชีเพ่ือขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย   แล้วเรียกประชุม
ใหญ่วิสามญัเพ่ือแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีนัน้ 

ในกรณีท่ีต าแหน่งผู้สอบบญัชีวา่งลงก่อนครบก าหนด ให้คณะกรรมการด าเนินการตาม (1) หรือ (2) โดย
อนโุลม  
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 ผู้สอบบญัชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ  บญัชี
ก าไรขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท 

 ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดท่ีเก่ียวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทได้ ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนีใ้ห้มีอ านาจสอบถามกรรมการ 
พนกังาน ลกูจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ใ ห้ชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือส่ง
เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษัทได้ 

 
 

 



 

19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
 

วาระการประชุม ความเหน็ของ
คณะกรรมการ 

หน้า 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 เห็นด้วย 21 

2. พิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2557               
ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 

3. พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ    
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

38 

 

42 

4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 
2557 และอนุมตัิการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2557 เป็น
เงินกองทุน 

เห็นด้วย 50 

5. พิจารณาอนมุตัิจ านวนกรรมการและการแตง่ตัง้กรรมการ เห็นด้วย 52 

6. พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการและรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั เห็นด้วย 80 

7. พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับปี 2558 เห็นด้วย 82 

8. พิ จ า รณาอนุ มัติ ก า ร ออกและการ เ สนอขายหุ้ น กู้ ว ง เ งิ นหมุน เ วี ยน ไ ม่
เกิน 150,000 ล้านบาทและการมอบอ านาจให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ก าหนดราคา
เสนอขาย เง่ือนไขและข้อก าหนดสิทธิต่างๆ รวมถึงช่วงเวลาในการออกและการ
เสนอขายหุ้นกู้  

เห็นด้วย 87 

9. เร่ืองอื่นๆ ถ้ามี เห็นด้วย 89 
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
 

 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
คณะกรรมการธนาคารได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ซึง่เรียกประชุมโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ
ธนาคาร ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2557 โดยส่งหนงัสือเชิญประชุมและด าเนินการประชุมตามท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อบงัคบัของธนาคารและตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557
ปรากฏตามท่ีแนบมาพร้อมนี ้
 
ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
 
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
 

ประชมุ ณ ห้องประชมุ ชัน้ 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 มีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี ร่วมประชุม
ดงัตอ่ไปนี ้

กรรมการ 

1.    นายปลิว มงักรกนก  ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
2.    นายฮอน คิท ชิง   รองประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ 
  (นายอเลก็ซานเดอร์ เอช ชิง) 

      3.    นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ                กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 

                                                         (และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ทิสโก้)     

4.    รศ.ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์             กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.    นางภทัรียา เบญจพลชยั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

6.    นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

7.  นายยาสโุร่ โยชิโคชิ                     กรรมการ และกรรมการบริหาร  

8.  นายชือ-เหา ซุน กรรมการบริหาร 

9.    นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล            กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่  

กรรมการท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 

1.    นายพิชยั ฉนัทวีระชาติ กรรมการอิสระ 

ผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ทิสโก้ซึง่ได้รับมอบหมายจากบริษัทใหญ่ให้มาบริหารจดัการธนาคาร   
1.     นายพิธาดา วชัรศิริธรรม  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
  สายกลุม่ลกูค้าบรรษัท 
2.     นายเมธา  ปิงสทุธิวงศ์                   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  
  สายสินเช่ือรายย่อย 
3. นายชาตรี จนัทรงาม  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
   สายควบคมุการเงินและบริหารความเสี่ยง 

ผู้สอบบญัชี จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั)  
1.     นางสาวรัตนา จาละ  
2.     นางยพุดี สจัจะวรรณกลุ            
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   ผู้ เข้าร่วมประชมุอ่ืน 
1. ศ.ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

โดยมีตวัแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมสงัเกตการณ์ 

นายปลิว มงักรกนก ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานท่ีประชุม ประธานกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมา  
ร่วมประชุมและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี  2557  
ไปยังผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฏหมาย เพ่ือเปิดโอกาสให้ท่าน  
ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอย่างเพียงพอ 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและโดย
การมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 35 ราย ซึง่ถือหุ้นรวม 819,059,658 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท จงึกลา่วเปิดการประชมุ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคบัของบริษัท  ผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้ แทน 
รับมอบฉนัทะมาเข้าประชมุมีสิทธิออกเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น ยกเว้นวาระการพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการ ซึง่ใช้วิธีการ
ลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)  นอกจากนีเ้พ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้ นในการ 
ออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้น าส่งหนังสือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไปยังผู้ ถือหุ้ นพร้อม
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยผู้ ถือหุ้ นสามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้ ส าหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีประสงค์จะ 
ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ ถือหุ้ นก่อนเข้าร่วมประชุม ทัง้นี ้  
ผู้ ถือหุ้นท่ียังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการล่วงหน้าและประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ ”งดออกเสียง” 
สามารถลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือรวบรวมนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ี
ท าหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุ และระบกุารออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัท
ได้น าคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้น บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือการลงมติแตล่ะวาระไว้แล้ว 

ประธานฯ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ส่งคืน 
“หลกัฐานการลงทะเบียนเข้าประชุม” และบัตรลงคะแนนท่ีไม่ได้ใช้ (ถ้ามี) ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท บริเวณประตู
ทางเข้าห้องประชมุ 

นอกจากนี ้บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง 
จ ากัด) เป็นผู้ท าหน้าท่ีดูแลให้การประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัท โดย
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้จดัเจ้าหน้าท่ีเข้าสงัเกตการณ์การลงทะเบียนเข้าประชุมและการนบัคะแนนเสียงตลอดการ
ประชมุ  

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ซึง่ประชุม
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวได้จดัส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญ
ประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน 

การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มต ิ:             รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 คะแนนเสียง 

(เสียง) 
ร้อยละ 

 เห็นด้วย 819,059,658 100.00 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

 งดออกเสียง 0 0.00 

 บตัรเสีย               0              0.00 

วาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ ได้กระท าในปี 2556 ดังปรากฏใน
รายงานประจ าปี 

ประธานฯ กล่าวสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2556 และเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาให้สตัยาบนัการด าเนินงานดงักล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1- A2 
ของรายงานประจ าปี ซึง่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  

 ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มต ิ:         ให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2556 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 
ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
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คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

 เห็นด้วย  819,059,658 100.00 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

 งดออกเสียง 0 0.00 

 บตัรเสีย               0              0.00 

วาระที่ 3    พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ จ ากัด
(มหาชน) ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556      

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทว่างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดงผลประกอบการและ
ฐานะการเงินของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีท่ีได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้นีแ้ล้ว และขอให้
นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ทิสโก้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

นางอรนุช อภิศักด์ิศิริกุล สรุปรายละเอียดของงบการเงินต่อท่ีประชุมและขอให้นายชาตรี จันทรงาม 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่ทิสโก้ (“บริษัทใหญ่”) ชีแ้จงรายละเอยีดและการวิเคราะห์งบการเงิน  

นายชาตรี จันทรงาม ชีแ้จงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จตอ่ท่ีประชมุ 

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มต ิ:            รับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
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 คะแนนเสียง 

(เสียง) 
ร้อยละ 

 เห็นด้วย  819,059,658 100.00 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

 งดออกเสียง 0 0.00 

 บตัรเสีย               0              0.00 

วาระที่ 4     รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2556 และ
อนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2556 เป็นเงินกองทุน 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2556          
เป็นเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2556 เป็นเงินกองทุน 
และขอให้นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ทิสโก้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้

                   นางอรนุช อภิศักด์ิศิริกุล แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีร้อยละ 5 เป็นเงินส ารองตามกฎหมายจนกว่าจะครบร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน  เน่ืองจากเงินส ารองตามกฎหมายได้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องจัดสรร
เป็นเงินส ารองตามกฎหมายส าหรับปี 2556  เพ่ิมเติมอีก โดยรายละเอียดก าไรสะสมท่ีสามารถจดัสรรเป็นเงินปันผลส าหรับปี 
2556 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารทิสโก้ เป็นดงันี ้   

 ธนาคารมีก าไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2556 จ านวน 9,675,566,744 บาท 
โดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2556 คิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 655,337,026 บาท ดงันัน้ ธนาคาร
จะมีก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร ณ สิน้ปี 2556 จ านวน 9,020,229,718 บาท  

 

ก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร ณ ต้นปี 2556 

บาท 

6,804,321,551 

ก าไรสทุธิของธนาคารส าหรับปี 2556 2,877,201,104 

ผลก าไร/ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 5,220,869 

ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร  9,686,743,524 

ปรับรายการที่ไมใ่ช่เงินสด (11,176,780) 

ก าไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงนิปันผลส าหรับปี 2556 9,675,566,744 

เงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายจากผลการด าเนินงานของปี 2556  (655,337,026) 

ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิน้ปี 2556 9,020,229,718 
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                   ธนาคารมีนโยบายท่ีจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีเหมาะสมตามผลการด าเนินงาน โดยคงไว้ซึ่งอัตราส่วน
เงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี่ยงท่ีแข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ทัง้นี ้อัตรา
การจ่ายเงินปันผลปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 22.8 ของก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานเทียบกบัอตัราร้อยละ 44.9 ในปี 
2555 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายปันผลของธนาคารท่ีก าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผล           
ในอัตราท่ีเหมาะสมเพ่ือให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง  (BIS Ratio) สูงกว่าร้อยละ 12 ในฐานะธนาคาร
พาณิชย์ท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน   

มต ิ :            มีมติในเร่ืองตา่งๆ ตามท่ีเสนอ ดงันี ้

 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานปี 2556 ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงานของปี 2556 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

สามญัและผู้ถ ือหุ้นบ ุริมส ิทธิในอตัราหุ้นละ 0 .80  บาท รวมเ ป็นจ านวนเง ินทั ง้สิ น้ 
655,337,026 บาท โดยจ่ายเมื่อวนัท่ี 17 มกราคม 2557  

 อนุมตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2556 สว่นท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผล เป็น
เงินกองทนุตามเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุม่ 

ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

 เห็นด้วย 819,059,658 100.00 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

 งดออกเสียง 0 0.00 

 บตัรเสีย               0              0.00 

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนของธนาคาร โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคาร และขอให้นางอรนุช 
อภิศกัด์ิศิริกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ทิสโก้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระท่ี 5-6 ตอ่ท่ีประชมุ 

 นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ธนาคารทิสโก้มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองตลอดช่วงหลายปีท่ี
ผ่านมา ขณะท่ีแนวโน้มการเติบโตในปี 2557 มีทิศทางชะลอตวั เน่ืองจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในการ
ด าเนินธุรกิจเพ่ิมสูงขึน้จากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ทัง้นี ้ เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ
ในอนาคต และเพ่ือให้แน่ใจว่ามีเงินกองทุนอยู่ในระดับท่ีเพียงพอสามารถรองรับสภาพแวดล้อมท่ีผันผวนมากขึน้ 
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ตลอดจนรักษาความแข็งแกร่งของระดับเงินกองทุน ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารมีแผนการที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนการบริหารเงินกองทุนของ
กลุ่มทิสโก้เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุนในทุกระดับ  

ธนาคารทิสโก้จะออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 102,396,410 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็น
ยอดเงินทัง้สิน้ 1,023,964,100 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคาร โดยการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจะจัดสรรตาม
อตัราสว่น 8 หุ้นเดิม (หุ้นสามญั และหุ้นบริุมสิทธิ) ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 23.89 บาท ซึง่ราคา
เสนอขายค านวณจากมลูคา่ตามบญัชีของสว่นของเจ้าของ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว 
ในรอบท่ีสอง ธนาคารจะจัดสรรหุ้ นสามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้น
สามญัเพ่ิมทนุเกินสิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้น 

 ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มต ิ :             มีมตอินุมัตใินเร่ืองตา่งๆ ตามท่ีเสนอ ดงันี ้
 

(1) อนมุตัิการเพ่ิมทนุของธนาคารด้วยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

(2) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 102,396,410 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาทให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของธนาคารตามอตัราส่วน 8 หุ้ นเดิม (หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน  
ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นของหุ้ นสามญั  เพ่ิมทุนจากการจัดสรร ธนาคารจะปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้  โดยมี
ราคาเสนอขายหุ้นละ 23.89 บาท 

 ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรก
แล้ว ในรอบท่ีสอง ธนาคารจะจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมท่ีแสดงความ
จ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินสิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้น 

 
(3) ผู้ ถือหุ้นซึ่งปรากฎรายช่ือในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 เป็นผู้ มีสิทธิได้รับ

การจัดสรรหุ้ นเพ่ิมทนุ (Right Offering) 

(4) มอบอ านาจให้คณะกรรมการธนาคาร หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ในการก าหนดรายละเอียดอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ไมว่า่จะเป็นการจดัสรรรอบเดียวหรือหลายรอบ รวมถงึแต่
ไมจ่ ากดัเฉพาะ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาใช้สิทธิ ระยะเวลาการช าระเงิน และข้อก าหนดและ
เง่ือนไขอื่นๆท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แกผู่้ ถือหุ้มเดิมของธนาคาร 
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ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

 เห็นด้วย 819,059,658 100.00 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

 งดออกเสียง 0 0.00 

 บตัรเสีย               0              0.00 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เพื่ อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบียน 

 

นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่เพ่ือรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
ธนาคาร ตามรายละเอียดในวาระ 5 ธนาคารจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 8,191,712,820 บาทเป็น 9,215,676,920 
บาท โดยเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็นจ านวน 1,023,964,100 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 102,396,410 หุ้น มลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของธนาคารดังกล่าว  คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 ดงันี ้
 

ข้อ 4  ทนุจดทะเบียน  : 9,215,676,920 บาท (เก้าพันสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ด
หมื่นหกพนัเก้าร้อยย่ีสิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น : 921,567,692 หุ้น (เก้าร้อยย่ีสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ด
พนัหกร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ  : 10 บาท (สิบบาท) 
 โดยแยกออกเป็น    
 หุ้นบริุมสทิธิ : 104 หุ้น (หนึง่ร้อยสี่หุ้น) 
 หุ้นสามญั : 921,567,588 หุ้น (เก้าร้อยย่ีสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ด

พนัห้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น) 

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มต ิ :             มีมติในเร่ืองตา่งๆ ตามท่ีเสนอ ดงันี ้
- อนุมัตกิารเพ่ิมทนุจดทะเบียนของธนาคาร เป็นจ านวน 1,023,964,100 บาท จาก 8,191,712,820 บาท 

เป็น 9,215,676,920 บาท  
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-  อนุมัตกิารแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 ดงันี ้
ข้อ 4    
ทนุจดทะเบียน  : 9,215,676,920 บาท (เก้าพันสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ด

หมื่นหกพนัเก้าร้อยย่ีสิบบาท) 
แบ่งออกเป็น : 921,567,692 หุ้น (เก้าร้อยย่ีสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ด

พนัหกร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ  : 10 บาท (สิบบาท) 
โดยแยกออกเป็น    
หุ้นบริุมสทิธิ : 104 หุ้น (หนึง่ร้อยสี่หุ้น) 
หุ้นสามญั : 921,567,588 หุ้น (เก้าร้อยย่ีสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ด

พนัห้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น) 

ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

 เห็นด้วย 819,059,658 100.00 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

 งดออกเสียง 0 0.00 

 บตัรเสีย               0              0.00 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตจิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 

ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากในวาระท่ี 7 และ 8 เป็นการพิจารณาเร่ืองเก่ียวกบักรรมการธนาคาร 
ดงันัน้เพ่ือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการสมคัรใจออกจากท่ีประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระดงักล่าว 
และขอเรียนเชิญศ.ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่เป็น
ผู้ด าเนินการประชมุในวาระท่ี 7 และ 8  

ศ.ดร. ปราณี ทินกร แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของธนาคารก าหนดให้ในการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้เลือกตัง้คณะกรรมการทัง้ชดุพร้อมกนัในคราวเดียวสง่ผลให้คณะกรรมการทัง้คณะครบวาระ
การด ารงต าแหน่งพร้อมกนัในวนันี ้ 

ในวาระนีแ้บ่งการพิจารณาเป็น 2 ส่วน โดยส่วนท่ี 1 เป็นการพิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการ และ 
สว่นท่ี 2 เป็นการพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการ 

โดยในสว่นท่ี 1 การพิจารณาอนมุตัิจ านวนกรรมการ ข้อบงัคบัของธนาคารก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นโดยมติของ
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนดจ านวนผู้ ท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครัง้คราวโดยให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
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และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร รวมทัง้มีสดัส่วนของกรรมการท่ีมี
สญัชาติไทยตามท่ีกฎหมายก าหนดซึง่ต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 

                    ในการนีค้ณะกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่ 
ได้พิจารณาจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมในการก ากบัดแูลกิจการบริษัท คณุสมบตัิและคณุประโยชน์ของบุคคลท่ีได้รับ
การเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีมีต่อธนาคาร โดยค านึงถึงความจ าเป็นขององค์กร เพ่ือให้คณะกรรมการ
ธนาคารมีขนาดและองค์คณะท่ีเหมาะสมท่ีสุด จึงเสนอผู้ ถือหุ้ นพิจารณาก าหนดจ านวนกรรมการ 9 คน ในส่วนนี ้  
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉนัทะให้มาร่วมประชมุมีสิทธิออกเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น  

 ส าหรับส่วนท่ี 2 การแต่งตัง้กรรมการ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุ่มทิสโก้ระบุให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทใหญ่ท าหน้าท่ีคดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการ และดแูลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ 
ประวตัิ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจกฎหมาย และอื่นๆ 
โดยค านึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดขององค์กร การก ากับดูแลกิจการท่ีดี กฎหมาย และกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์คณะท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 

ทัง้นี ้บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารมีคณุสมบตัิตามนโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ซึง่เข้มงวดกว่าประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทในกลุ่ม และผู้บริหารใน
ลกัษณะท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ 

ภายหลงัจากการพิจารณาคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทของบุคคล
ท่ีได้รับการคัดเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่แล้ว 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลดงัต่อไปนีเ้ป็นกรรมการธนาคาร ทัง้นี ้ประวตัิ
ของบคุคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือปรากฏในหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุท่ีได้จดัสง่ไปให้ท่านผู้ ถือหุ้น 

 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งที่เสนอ 
1. นายปลิว  มงักรกนก กรรมการอิสระ  
2. นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ 
3. รศ.ดร.องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ กรรมการอิสระ 
4. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการอิสระ  
5. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอิสระ 
6. นายสถิตย์ ออ๋งมณี กรรมการ 
7. นายยาสโุร่ โยชิโคชิ กรรมการ 
8. นายชือ-เหา ซุน กรรมการ 
9. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ 
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  จากนัน้ ศ.ดร. ปราณี ทินกร ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของการแต่งตัง้กรรมการ ข้อบังคับของธนาคาร
ก าหนดให้น าวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ในการแต่งตัง้กรรมการ โดยได้อธิบายวิธีการ
ลงคะแนนเสียงแบบสะสมในรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ  

 ศ.ดร. ปราณี ทินกร ได้เสนอให้ผู้ ถือหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการล่วงหน้าทุกท่านลงคะแนน
ในบตัรลงคะแนน และมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือรวบรวมนบัคะแนนเสียงส าหรับการพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการ 

 นายสภุร ดีพนัธ์ ตวัแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย สอบถามและศ.ดร. ปราณี ทินกร ชีแ้จง ดงันี  ้

 ถาม กรรมการธนาคารท่านใดท่ีมิได้เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

 ตอบ ศ.ดร.ปราณี ทินกร กลา่ววา่นายสถิตย์ ออ๋งมณีและศ.ดร.ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ ผู้ ได้รับการเสนอช่ือ
เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคารในปีนี ้มิได้เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้เน่ืองจากท่านทัง้สองต้องได้
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน ส าหรับศ.ดร.ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท 
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทแมข่องกลุม่ทิสโก้ 

 ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติในวาระนี ้ส าหรับการพิจารณาอนุมตัิจ านวนกรรมการของธนาคารต้องได้รับความเห็นชอบ
จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส าหรับการพิจารณา
แตง่ตัง้กรรมการ ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้อบงัคบัของธนาคาร  

มต ิ:             มีมติในเร่ืองตา่งๆ ตามท่ีเสนอ ดงันี ้ 

 - อนุมัตจิ านวนกรรมการของบริษัทท่ี 9 คน ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 
 คะแนนเสียง 

(เสียง) 
ร้อยละ 

 เห็นด้วย  819,059,658 100.00 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

 งดออกเสียง 0 0.00 

 บตัรเสีย               0              0.00 

  - อนุมัติการแต่งตัง้บุคคลดังรายช่ือต่อไปนีเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร ด้วยคะแนนเสียง   
  ดงัตอ่ไปนี ้

  
ชื่อ-นามสกุล   เหน็ด้วย 

(เสียง) 
ไม่เหน็ด้วย 

(เสียง) 
1. นายปลิว  มงักรกนก   819,059,658 0 
2. นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ   819,059,658 0 
3. รศ.ดร.องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์   819,059,658 0 
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4. นางภทัรียา เบญจพลชยั   819,059,658 0 
5. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์   819,059,658 0 
6. นายสถิตย์ ออ๋งมณี   819,059,658 0 
7. นายยาสโุร่ โยชิโคชิ   819,059,658 0 
8. นายชือ-เหา ซุน   819,059,658 0 
9. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล   819,059,658 0 
     7,371,536,922 0 

       งดออกเสียง   0 

       บัตรเสีย 0 

วาระที่ 8     พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 

 ศ.ดร. ปราณี ทินกร แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2556 
เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับกรรมการท่ีไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท  
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ/หรือด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเงินรางวลั 
เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสั ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ีจะ
จ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึงสิทธิท่ีกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติม กรณีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ิมเติม 

ข้อบังคับของธนาคารก าหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ ได้รับมอบหมายนัน้ให้
คณะกรรมการเป็นผู้ ก าหนด ขอบเขตหน้าท่ีของกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในคณะกรรมการชุดอื่น
ปรากฏตามรายละเอียดในสว่นท่ี 2 หวัข้อท่ี 8 การจดัการ และหวัข้อท่ี 9 การก ากบัดแูลกิจการของรายงานประจ าปี 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
บริษัทใหญ่จะเป็นผู้ พิจารณาอัตราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอัตราและ
องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการท่ีมีความสามารถและมีความส าคญัต่อการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการ โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายคา่ตอบแทนท่ีมากเกินความจ าเป็น  

ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหารจะพิจารณาตามหลกัปฏิบตัิโดยทั่วไปในอตุสาหกรรม
นัน้ๆ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ท างาน ความตัง้ใจและทุ่มเท รวมทัง้คุณประโยชน์ต่างๆ ท่ีกรรมการแต่ละคน
สามารถท าให้กบับริษัทได้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการรายใดท าหน้าท่ีเพ่ิมเติม (เช่น การเป็น
สมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น) กรรมการรายนัน้จะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีเพ่ิมเติมดงักลา่ว  
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ดงันัน้ คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท
ใหญ่จงึเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนในอตัราเดิมส าหรับกรรมการท่ีมิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของ
เงินรางวลั เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสั ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือ
จนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัท ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้น จะก าหนดจ านวนเงินท่ีแน่นอน 
และจ านวนเงินท่ีจะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึงสิทธิท่ีกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น
เพ่ิมเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ิมเติม นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัเห็นควรเสนอ
ให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการซึ่งได้จ่ายในปี 2556 แก่กรรมการหนึ่งท่านท่ีมิได้เป็นผู้บริหารในรูปของ
ค่าตอบแทนรายเดือน ตัง้แต่เดือนมกราคม – เมษายน 2556 เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 160,000 บาท (เดือนละ 
40,000 บาท) 

 ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม กรรมการท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

มต ิ:      อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการท่ีมิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ ด ารงต าแหน่งผู้ บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้  ในรูปของเงินรางวัล  
เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนรายเดือน และโบนสั ไมเ่กินท่านละ 500,000 บาทตอ่ปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินท่ี
แน่นอน และจ านวนเงินท่ีจะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึงสิทธิท่ีกรรมการจะได้รับค่าตอบแทน
หรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ิมเติม
ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

 เห็นด้วย  819,059,814 100.00 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

 งดออกเสียง 0 0.00 

 บตัรเสีย               0              0.00 

และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัตามท่ีเสนอ 

ภายหลงัจากท่ีประชมุพิจารณาวาระท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการเสร็จสิน้แล้ว บุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการทกุท่านของธนาคารจงึกลบัเข้าร่วมประชมุตอ่ไป 

 



 

35 

วาระที่ 9   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2557 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับ  
ปี 2556 และขอให้ รศ.ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้

รศ.ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ข้อบงัคบัของธนาคารก าหนดให้ท่ีประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของธนาคาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของธนาคาร ส าหรับปี 2557 ตามแนวปฏิบตัิเร่ืองการคดัเลือกผู้สอบบญัชี 
และน าเสนอตอ่คณะกรรมการเพ่ือเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  

คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (เดิมช่ือบริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) เป็นผู้ สอบบัญชีของ
ธนาคาร ส าหรับปี 2557 โดยมีคา่ตอบแทนจ านวนไมเ่กิน 3,720,000 บาท โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 

 -    นางสาวรัตนา จาละ                     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3734 และ/หรือ 
-    นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย์        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4951 และ/หรือ 
-    นางสาวสมใจ คณุปสตุ                   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4499 

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้  ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีดงักล่าว
ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว   

 ประวตัิของผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน ปรากฏในหน้า 88-90 ของหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมท่ีได้จดัส่งไป
ให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว  

ส าหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคาร ส าหรับปี 2557 ท่ีเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 120,000 บาทหรือ 
คิดเป็นอตัราร้อยละ 3.3 เป็นการปรับเพ่ิมขึน้ตามอตัราเงินเฟ้อและปริมาณธุรกรรมท่ีเพ่ิมขึน้  

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน   

มต ิ :           อนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั (เดิมช่ือบริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 
จ ากดั) เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารส าหรับปี 2557 โดยได้รับคา่ตอบแทนจ านวนไมเ่กิน 3,720,000 บาท 
โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี ้

- นางสาวรัตนา จาละ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3734  และ/ หรือ 
- นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4951  และ/ หรือ 
- นางสาวสมใจ คณุปสตุ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4499 
โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีได้  
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                    ด้วยคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

 เห็นด้วย  819,059,938 100.00 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

 งดออกเสียง 0 0.00 

 บตัรเสีย               0              0.00 

วาระที่ 10   พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 อ านาจกรรมการ 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 33 อ านาจกรรมการ และเรียน
เชิญนางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ทิสโก้อธิบายในรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นางอรนุช อภิศกัด์ิศิริกุล กล่าวว่าการแก้ไขข้อบงัคบัดงักล่าวเป็นการแก้ไขเพ่ือให้มีความชดัเจนมากขึน้ 
และสะท้อนถงึแนวทางปฏิบตัิท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั ร่างข้อบงัคบัท่ีแก้ไขตามท่ีปรากฏในหน้า 91 ของหนงัสือบอกกลา่วเชิญ
ประชมุ  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามแตอ่ย่างใด ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มต ิ : อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 33 อ านาจกรรมการตามท่ีเสนอ โดยแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ
ดงัตอ่ไปนี ้

“ประธานคณะกรรมการบริหารคนเดียว หรือ กรรมการบริหารอื่นร่วมกนัสองคน มีอ านาจลงลายมือช่ือ
และประทบัตราส าคญัของบริษัทกระท าการใดๆ แทนบริษัทได้” 

ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

 เห็นด้วย 819,059,938 100.00 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

 งดออกเสียง 0 0.00 

 บตัรเสีย 0 0.00 
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วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ดวงตราของบริษัท 

 ประธานฯ กล่าวว่าเพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับปรุงแบรนด์และภาพลักษณ์องค์กรของบริษัทในกลุ่ม  
ทิสโก้ สญัลกัษณ์ใหมภ่ายใต้แนวความคิด “โอกาสสร้างได้” ได้ถกูสร้างขึน้ เพ่ือสื่อสารถงึภาพลกัษณ์และวิสยัทศัน์ใหม่
ขององค์กรท่ีมีความเช่ียวชาญในการสร้างโอกาส โดยสญัลกัษณ์ใหม่จะถูกน ามาแทนท่ีสญัลกัษณ์เดิมท่ีมีอยู่ทัง้หมด 
เพ่ือแสดงถงึความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของทกุบริษัทในกลุม่ทิสโก้  

ด้วยเหตนีุ ้คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคบับริษัท
เร่ืองดวงตราของบริษัท ตวัอย่างดวงตราของบริษัทตามท่ีปรากฏในหน้า 93 ของหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุ 

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มต ิ : อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทว่าด้วยเร่ืองดวงตราของบริษัท โดยตราของบริษัทจะเป็นไปตามรูป
ดงัตอ่ไปนี ้

 

                         

 

 

 

ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

 เห็นด้วย 819,059,949 100.00 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

 งดออกเสียง 0 0.00 

 บตัรเสีย 0 0.00 

 

วาระที่ 12      เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอีก  

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีมาประชมุ และกลา่วปิดประชมุเวลา 10.50 น.   
  
 

                                                                               
                                                                               (นายปลิว มงักรกนก) 
      ประธานท่ีประชมุและประธานคณะกรรมการบริษัท 
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วาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี 2557 ดังปรากฏใน
รายงานประจ าปี 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

คณะกรรมการได้สรุปรายละเอียดการด าเนินธุรกิจพร้อมค าอธิบายประกอบผลการด าเนินงานประจ าปี  2557           
ไว้อย่างชดัเจนในรายงานคณะกรรมการดงัปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1-A2 ของรายงานประจ าปี        
ตามรายละเอียดท่ีแนบมาด้วยนี ้ 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้สตัยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2557 
ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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รายงานจากคณะกรรมการ 
 

ปี 2557 นบัเป็นอีกปีที่เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกบัความท้าทาย ทัง้จากสถานการณ์ความไมส่งบทางการเมือง ซึง่ตาม
ด้วยการท ารัฐประหารและความไมแ่นน่อนที่ยืดเยือ้ สง่ผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตวัลง และมีอตัราการเติบโตเหลือ
เพียงร้อยละ 0.7 โดยปราศจากสญัญาณการฟืน้ตวัในระยะยาว ขณะที่ความหวงัจากการฟืน้ตวัด้านการลงทนุจากการใช้จ่าย
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐลดน้อยลง เนื่องจากใช้ระยะเวลานานกว่าที่คาดไว้ สว่นปัจจยัขบัเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้าน
อื่นๆ ยงัคงอ่อนตวั และยงัสร้างแรงกดดนัต่อการฟืน้ตวั อาทิ ภาคการสง่ออก รายได้ภาคการเกษตร การบริโภคภาคครัวเรือน 
ฯลฯ  นอกจากนี ้หนีภ้าคครัวเรือนที่อยู่ในระดบัสงูยังคงเป็นตวัฉุดรัง้เศรษฐกิจในประเทศ ในขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจโลก 
ยกเว้นสหรัฐอเมริกา ก็ประสบปัญหาการชะลอตวัเช่นเดียวกัน แม้ธนาคารกลางสหรัฐจะยตุิมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ 
(QE) ในเร็ววนันี ้  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐสามารถฟืน้ตวัอย่างต่อเนื่อง แต่การอดัฉีดสภาพคลอ่งเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจ
ยงัคงเกิดขึน้ในเศรษฐกิจหลกัอื่นๆ เช่น ญ่ีปุ่ น และสหภาพยุโรป เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและรับมือกับภาวะเงินฝืด ส่วนราคา
น า้มันที่ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงปลายปีถือเป็นปัจจัยบวกส าหรับเศรษฐกิจในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจบางส่วน 
โดยเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกบัราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ ยงัคงได้รับผลกระทบในทางลบอยู่  
 ธุรกิจของธนาคารทิสโก้ในปี 2557 อยูใ่นช่วงเวลาการเติบโตที่แผว่ลงตามสภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ โดยเฉพาะธุรกิจ
สนิเช่ือรถยนต์ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของธนาคารทิสโก้ต้องเผชิญกบัการออ่นตวัลงอย่างรุนแรงโดยได้รับผลกระทบจากการนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้นโยบายคืนภาษีส าหรับผู้ซือ้รถคนัแรก ซึง่สิน้สดุลงช่วงต้นปี 2556 ทัง้นี ้ยอดขายรถยนต์ใน
ประเทศลดลงอยา่งมากจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 34 เนื่องจากอปุสงค์รถยนต์ถกูดงึไปใช้ลว่งหน้า ตัง้แต่ช่วงที่มีการใช้นโยบาย
การคืนภาษีส าหรับผู้ซือ้รถยนต์คนัแรก สง่ผลให้สนิเช่ือรวมของธนาคารทิสโก้หดตวัลงกวา่ร้อยละ 8 ในปีนี  ้
 แม้วา่ธุรกิจสนิเช่ือจะเติบโตในระดบัต ่า ธนาคารทิสโก้ยงัคงสามารถรักษาผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ด้วยก าไรสทุธิที่
เพิ่มขึน้มากกว่าร้อยละ7 ที่ 3,098 ล้านบาท จากความสามารถในการสร้างรายได้ผ่านการลดต้นทุนเงินฝาก และการขยาย
แหลง่ที่มาของรายได้ค่าธรรมเนียม เพื่อชดเชยการอ่อนตวัลงของธุรกิจสินเช่ือ ส่งผลให้รายได้รวมของธนาคารทิสโก้สามารถ
รักษาระดบัการเติบโตที่ร้อยละ 8  ในปี 2557 แรงกดดนัจากคณุภาพสินทรัพย์ที่เกิดจากสถานการณ์ราคารถมือสองที่ลดลงได้
เร่ิมอ่อนตวัลง แต่ยงัคงอยู่ในระดบัสงู ขณะที่ค่าใช้จ่ายส ารองหนีส้ญูอยู่ในระดบัสงูกว่าปีก่อนหน้าเล็กน้อยเป็นผลจากการ
ขาดทนุจากการขายรถยดึที่ยงัคงมีอยา่งตอ่เนื่อง แม้วา่จะมีสญัญาณการปรับตวัดีขึน้ในช่วงปลายปี ทัง้นี ้อตัราผลตอบแทนต่อ
ผู้ ถือหุ้นเฉลีย่ยงัคงแข็งแกร่งที่ร้อยละ 14.2 ขณะที่ระดบัเงินกองทนุของกลุม่แข็งแกร่งยิ่งขึน้ ด้วยอตัราเงินกองทนุต่อสินทรัพย์
เสีย่ง (BIS Ratio) สงูถึงร้อยละ 16  
 ธุรกิจภายในธนาคารทิสโก้ยงัคงมุง่เน้นการให้บริการทางการเงินครอบคลมุใน 3 กลุม่ธุรกิจ ได้แก่ สายงานกลุม่ลกูค้า
รายย่อย (Retail Banking) สายงานกลุม่ลกูค้าบรรษัท (Corporate Banking) และสายงานกลุม่ลกูค้าธนบดี (Wealth Client)  
สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อยชะลอตวัอยา่งเห็นได้ชดัจากธุรกิจการให้สนิเช่ือ ซึ่งเป็นผลจากยอดขายรถยนต์ที่ตกลงอย่างมาก 
และการขยายสินเช่ือที่เป็นไปได้ล่าช้าท่ามกลางภาวะหนีส้ินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดบัสงู อย่างไรก็ดี ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ
คา่ธรรมเนียม โดยเฉพาะธุรกิจนายหน้าประกนัภยัยงัคงขยายตวัอย่างต่อเนื่อง ทัง้ด้านการน าเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ การเข้ าถึง
กลุม่ลกูค้า และการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหนา่ย ในขณะเดียวกนั ธุรกิจสนิเช่ืออปุโภคบริโภค ภายใต้แบรนด์ “สมหวงั” ได้ขยาย
เครือข่ายสาขาการให้บริการเกือบ 100 สาขาทัว่ประเทศ สว่นสายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัท การเติบโตของสินเช่ือในภาพรวม
ค่อนข้างชะลอตวั แม้ว่าธุรกิจกบัลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่ยงัคงเห็นการเติบโต จากโครงการด้านการลงทนุและการให้บริการ
ด้านตลาดทนุท่ีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าหลายโครงการและงานด้านตลาดทนุได้ลา่ช้าออกไปเพื่อรอให้อปุสงค์ในตลาดและ
ความเช่ือมัน่ของตลาดหุ้นปรับตวัดีขึน้ ขณะที่ลกูค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับตวัลดลงอย่างมากตลอดทัง้ปี สาเหตุ
หลกัมาจากการหดตวัอยา่งรุนแรงของสนิเช่ือเพื่อผู้จ าหนา่ยรถยนต์ตามยอดขายของอตุสาหกรรมรถยนต์ 
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 ส าหรับสายงานกลุ่มลูกค้าธนบดียงัคงสร้างผลงานโดดเด่น ตามเป้าหมายในการเป็นผู้น าด้านที่ปรึกษาการลงทนุ
ชัน้แนวหน้า “Top Advisory House” ทัง้เร่ืองผลิตภณัฑ์และบริการ ธนาคารทิสโก้สามารถเสนอผลิตภณัฑ์ด้านการลงทนุและ
ผลิตภณัฑ์เงินฝากที่มากด้วยคณุภาพแก่ลกูค้ามาโดยตลอด อีกทัง้สามารถบริหารต้นทนุเงินทุนของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ให้
ลดลงอย่างมีประสิทธิผล พร้อมกับขยายปริมาณธุรกิจส าหรับผลิตภณัฑ์ด้านการลงทุนที่เก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียม ส าหรับ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ต้นทุนเงินทุนของธนาคารทิสโก้ลดลงร้อยละ 8 ขณะที่ยงัสามารถรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดบัที่
แข็งแกร่งมาโดยตลอด 
 กลุ่มทิสโก้ยงัคงด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรการก ากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็ง  พร้อมทัง้ได้
ปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องเพื่อเสริมสร้างการพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยืน ในระหว่างปีที่ผ่านมา คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ซึ่ง
จดัตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ท าการประเมินและทบทวนนโยบายก ากับดแูลกิจการที่ดี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อยกระดบั
มาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดบัสากล ด้วยหลกัการด าเนินงานที่โปร่งใสและการรักษาธรรมาภิ
บาลท่ีดีมาโดยตลอด ท าให้กลุม่ทิสโก้ได้รับรางวลั “องค์กรโปร่งใส” ประจ าปี 2557 จากส านกังานป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง อีกทัง้ ยงัได้รับรางวลั “บริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม” 
ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 4 จากการประกาศรางวลั SET Award 2014 ตอกย า้ความเป็นเลิศในด้านการจดัท ารายงานธรรมาภิบาลและ
ระบบบริหารความเสีย่งที่ยอดเยี่ยม 
 เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพขององค์กรให้ดียิ่งขึน้ ทิสโก้ริเร่ิมโครงการ Business Transformation เพื่อปรับปรุงระบบการ
ปฏิบตัิงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นให้ความส าคญักับลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบด้วยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการด าเนินงานสงูสดุ ในระยะ 3 ปีของโครงการนี ้ทิสโก้จะยกระดบัระบบการท างานแบบ
ดัง้เดิมให้เป็นระบบที่มีนวตักรรมและทนัสมยัในทกุด้านให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่น เรียบง่าย และคลอ่งตวัมากขึน้ เพื่อตอบสนอง
การเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมลกูค้าและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างทนัท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนั ทิส
โก้ยงัคงให้ความส าคญัด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลอยา่งตอ่เนื่อง โดยทิสโก้ลงทนุอยา่งมากในบคุลากรเพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทัง้ด้านคา่นิยมองค์กรและด้านความเช่ียวชาญในการท างาน โครงการการสื่อสารค่านิยมองค์กรถกูปลกูฝังผ่านหลกั 
“คณุคา่ทิสโก้ 4H” ซึง่หมายความถึงความคิด จิตใจ และการกระท า แบบคนทิสโก้ (Head-Heart-Hand) เพื่อสร้างทิสโก้ให้เป็น
องค์กรแห่งความสขุ (Happy Organization)  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสงูสดุขององค์กรด้านทรัพยากรบคุคล ส าหรับด้านความรู้
ความช านาญ  ศนูย์การเรียนรู้ทิสโก้มีการจดัท าการประเมินความสามารถ และจดัโปรแกรมส าหรับการเรียนรู้และการพฒันา
ตลอดทัง้ปี เพื่อลดช่องวา่งด้านความสามารถภายในองค์กร 
 ด้านการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม ทิสโก้เช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมเข้าสู่
การด าเนินธุรกิจ ตัง้เป้าเพื่อสร้างคณุคา่ให้แก่บริษัทและสงัคม ในปีที่ผ่านมา ทิสโก้สนบัสนนุการพฒันาด้านการศึกษา การให้
ความรู้ทางการเงิน และโครงการพฒันาที่ยัง่ยืน ESG (ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม) มาโดยตลอด การเรียนรู้ด้าน
การเงินด าเนินไปพร้อมกบัการท างาน เช่น การให้ค าแนะน าแก่ผู้ออมเงินและนกัลงทนุ การให้ความรู้ทางการเงินกบัลกูค้าธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มและการให้ค าแนะน าด้านการท าธุรกิจที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัมีโครงการเพื่อ
สงัคม TISCO Youth Financial Camp ที่จดัขึน้เป็นประจ าเพื่อให้ความรู้ด้านการเงินแก่เยาวชนและชุมชน ปีนีย้งัเป็นครัง้แรก
ที่ทิสโก้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสาทรโมเดล จัดโดยคณะกรรมการนกัธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อลดปัญหาการจราจร 
เปลี่ยนค่านิยมจากการใช้รถยนต์สว่นตวัมาเป็นรถสาธารณะ ด้วยการเน้นย า้ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมผ่านกระบวนการ
ธุรกิจ ท าให้ทิสโก้สามารถสร้างรากฐานท่ีมีประสทิธิภาพ พร้อมกบัการช่วยเหลอืสงัคมและสิง่แวดล้อมไปในเวลาเดียวกนั 
 ส าหรับปี 2558 มองเห็นภาวะการฟืน้ตวัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป จากการกลบัมาของภาคการบริโภคและภาคการลงทนุ 
แม้ว่าเศรษฐกิจโลกยงัมีความไม่แน่นอน นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐและแผนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานจะเป็นปัจจัย
ส าคญัในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย กอปรกบัโอกาสที่เพิ่มขึน้จากการเช่ือมต่อกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แม้ว่าหนทางจะ
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อีกยาวไกล แตย่งัคงเช่ือวา่เศรษฐกิจไทยและภาคการเงินการธนาคารจะสามารถรองรับความท้าทายที่อาจจะเกิดขึน้ได้อย่าง
แนน่อน 
 ในโอกาสนี ้คณะกรรมการขอขอบคุณลกูค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ และผู้ ถือหุ้นที่ได้ให้การสนบัสนุนธนาคารมาโดย
ตลอดแม้ในเวลาที่ยากล าบาก อีกทัง้ขอขอบคณุในความตัง้ใจและทุ่มเทของผู้บริหารและพนกังานทิสโก้ที่ท าให้ธนาคารทิสโก้
สามารถฝ่าฟันความท้าทาย พร้อมกบัสร้างความส าเร็จที่ยัง่ยืนในระยะยาวสบืไป   

 

                                  
คณะกรรมการ
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วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ 
จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

จากรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ได้แสดงฐานะการเงินอย่างถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ สอบบัญชีว่างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดง 
ผลประกอบการและฐานะการเงินของธนาคารทิสโก้ถูกต้องตามท่ีควร ทัง้นี ้ รายงานของผู้สอบบญัชี งบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ปรากฏในเอกสารแนบ 7 ของรายงานประจ าปี  
 
ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
 

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 
 
  



 

43 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  



 

45 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 

 
 
 



 

48 

 
 
 
  



 

49 

 

 
 
  



 

50 

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2557 และ 
                    อนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2557 เป็นเงินกองทุน 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ในปี 2557 ธนาคารมีก าไรสทุธิจ านวน  3,098,304,645 บาท เพ่ิมขึน้ 221,103,540 บาทจากปี 2556 ตามพระราชบญัญัติ 
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย การจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากก าไร          
ท่ีเป็นเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สว่นท่ีเหลือจากการจดัสรรเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย  เน่ืองจากเงินส ารองตาม
กฎหมายได้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องจัดสรรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายส าหรับปี 2557 
เพ่ิมเติมอีก ทัง้นี ้ธนาคารทิสโก้มีก าไรจากผลการด าเนินงานและก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2557 ตามรายละเอียดดงันี ้  

งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2557 ของธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)  

ธนาคารมีก าไรสะสมท่ีสามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2557 จ านวน 12,119,950,485 บาท โดยธนาคาร      
ได้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 คิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 1,105,881,230 บาท ดงันัน้ ธนาคารจะมีก าไรสะสมท่ียงั
ไมไ่ด้จดัสรร ณ สิน้ปี 2557 จ านวน 11,014,069,255 บาท  

ธนาคารมีนโยบายท่ีจ่ายเงินปันผลในอัตราท่ีเหมาะสมตามผลการด าเนินงาน โดยคงไว้ซึ่งอัตราส่วนเงินกองทุน        
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่แข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ทัง้นี ้อัตราการจ่าย          
เงินปันผลปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 35.7 ของก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน เทียบกับอตัราร้อยละ 22.8 ในปี 2556   
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของธนาคารท่ีก าหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล           
ในอัตราท่ีเหมาะสมเพ่ือให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง  (BIS Ratio) สูงกว่าร้อยละ 12 ในฐานะธนาคาร
พาณิชย์ท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  

 

 

ก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

บาท 

9,031,406,498 

ก าไรสทุธิของธนาคารส าหรับปี 2557 3,098,304,645 

ผลก าไร/ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (12,538,095) 

ปรับรายการที่ไมใ่ช่เงินสด 2,777,437 

ก าไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงนิปันผลส าหรับปี 2557 12,119,950,485 

เงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายจากผลการด าเนินงานของปี 2557  (1,105,881,230) 

ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิน้ปี 2557 11,014,069,255 
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ในการนี ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานปี 2557 
ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงานของปี 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัและผู้ถือ
หุ้นบุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ 1.20 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 1,105,881,230 บาทโดยจ่ายเมื ่อ                 
วนัท่ี 12 มกราคม 2558  

และเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิดงัตอ่ไปนี ้
- การจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2557 ส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินกองทุนตาม

เกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม 
 
ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงาน
ส าหรับปี 2557 และอนุมตัิการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2557 เป็นเงินกองทุน 

 

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตจิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 
 

 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้ผู้ ถือหุ้ นโดยมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก าหนดจ านวนผู้ ท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ        
ของบริษัทเป็นครัง้คราวโดยให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทัง้นี ้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด         
ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และมีกรรมการท่ีมีสญัชาติไทยตามท่ีกฎหมายก าหนด  

นอกจากนี ้ข้อบังคับบริษัทก าหนดให้ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้เลือกตัง้คณะกรรมการ  
ทัง้ชดุพร้อมกนัในคราวเดียว โดยให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือคณูด้วยจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 
ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ       
ท่ีจะพึงมี ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการ         
ท่ีจะพงึมี ให้เลือกโดยวิธีจบัสลากเพ่ือให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี กฎหมาย และกฎข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง โดยค านึงถึงความต้องการ
และประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่จะพิจารณาคดัเลือก
และกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความ
เข้าใจเพียงพอด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการ 

นอกจากนีบุ้คคลท่ีได้รับคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ จะต้องมีคณุสมบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิการ
ก ากบัดแูลกิจการของทิสโก้ ซึง่เข้มงวดกวา่ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมถงึหุ้นท่ีถืออยู่โดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย  

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ
บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามลักษณะท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กับบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวาง          
การใช้วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่             
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 
นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้ นส่วนผู้จัดการของส านักงาน  
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง
สงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็น                
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วยเว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น    
ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้ นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  ท่ีปรึกษา             
ท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือ ถือหุ้ นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น            
ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย และ  

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทของบุคคลท่ีได้รับ  
การคดัเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอ      
ให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาก าหนดจ านวนกรรมการ 9 คน และอนุมัติการแต่งตัง้บุคคลดังต่อไปนีเ้ป็นกรรมการบริษัท 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดประวตัิผู้ ท่ีได้รับการเสนอเป็นกรรมการบริษัท 
ปรากฏตามท่ีแนบมาพร้อมนี ้
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3. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ กรรมการอิสระ 
4. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการอิสระ  
5. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอิสระ 
6. นายสถิตย์ ออ๋งมณี กรรมการ 
7. นายยาสโุร่ โยชิโคชิ กรรมการ 
8. นายชือ-เหา ซุน  กรรมการ 
9. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล                    กรรมการ 

 

 

 

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการของบริษัทท่ี 9 คน และแต่งตัง้กรรมการ    
ตามท่ีเสนอ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชุมในวาระนี ้ส าหรับการพิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการของบริษัท ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ส าหรับการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม 
(Cumulative Voting) ตามข้อบงัคบัของบริษัท  
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

1. ช่ือ : นายปลิว มังกรกนก 
 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 

อายุ : 66 

สัญชาติ : ไทย 

วุฒกิารศกึษา : Master of Business Administration (Finance) 
   University of California at Los Angeles, USA 
Master of Science (Industrial Engineering) 
   Stanford University, USA 

วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ (อตุสาหการ) 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  

หลกัสตูร Role of Chairman  

หลกัสตูร Audit Committee  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

หลกัสตูร Executive Program in "EnergyLiteracy for a Sustainable Future" 
สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558)  2,221,010 หุ้น หรือ 0.28% ของหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมด 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 8  ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้ 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)              7 ปี            

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                        10 ปี        

  (วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

   (วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 1 กรกฎาคม 2548) 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน   

กลุ่มทสิโก้   

 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 2553-ปัจจบุนั 
 2555-ปัจจบุนั 
      2552-ปัจจบุนั 
      2554-ปัจจบุนั 

ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

 
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 
มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 

อ่ืนๆ  
    บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
           -ไม่มี- 
     บริษทัจดทะเบียนอื่น 
           -ไม่มี- 
 บริษทัอื่น (3 แห่ง)   

2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ชชัวาลย์-รอยลั แฮสโคน่ิง จ ากดั  
2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  

หน่วยงานอื่น (4 แห่ง)   

2556-ปัจจบุนั 
 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ส านกับริหารหลกัสตูรวศิวกรรมนานาชาติ
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2554-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิหมอเสม พริง้พวงแก้ว 
2550-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
2547-ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 

 

 

 

ประสบการณ์การท างาน  
 

    กลุ่มทิสโก้   

 2552-2553 
               
 2551-2553 

ประธานคณะกรรมการบริหาร  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มทสิโก้ 
กรรมการ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

 2548-2551 
 

 

กรรมการ  
ประธานคณะกรรมการบริหาร  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 2548-2549 เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา  

 2545-2548 กรรมการ  
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัทเงินทนุ ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

       2533-2554 กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 
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ประสบการณ์การท างาน (ต่อ) 
 อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)   

       2516-2555 

       2553-2554 

       2549-2553 

       2537-2553 

         

       2537-2553 

       2551-2553 

              กรรมการ 

              กรรมการ 

              กรรมการ 

              กรรมการ 

 

              กรรมการ 

              กรรมการ 

บริษัท อตุสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ จ ากดั 

บริษัท โซลิโด จ ากดั 

บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่แนล        
(ไทยแลนด์) จ ากดั 

บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากดั  

สมาคมธนาคารไทย 
   

คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ   

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล   
ท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า 

  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

2. ช่ือ : นางอรนุช  อภศัิกดิ์ศริิกุล  

 ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการ 

อายุ : 56 
สัญชาติ : ไทย 

วุฒกิารศกึษา : บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ (การเงิน) 
นิตศิาสตร์บณัฑติ  
บริหารธุรกิจบณัฑติ (บญัชีและการเงิน) 
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 
   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  
หลกัสตูรตอ่ต้านการทจุริตส าหรับผู้บริหารระดบัสงู 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558)  ไม่มี 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

  8 ครัง้ จากทัง้หมด   8 ครัง้ 

12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการบริหาร 

  7 ครัง้ จากทัง้หมด  7 ครัง้ 

12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)             7  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                       10  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 26 เมษายน 2548) 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน   

กลุ่มทสิโก้   

 2553-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มทสิโก้ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

       2551-ปัจจบุนั กรรมการ  

      2553-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

      2548-ปัจจบุนั กรรมการ  

      2557-ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั 

      2557-ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั 

      2554-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 

 2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ศนูย์การเรียนรู้ทสิโก้ จ ากดั 

อ่ืนๆ  

    บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
           -ไม่มี- 
     บริษทัจดทะเบียนอื่น 
           -ไม่มี- 

 

 บริษทัอื่น    

    -ไม่มี-   

หน่วยงานอื่น  
  

    -ไม่มี-   
 

ประสบการณ์การท างาน  

กลุ่มทสิโก้  

 2552-2553 กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 2551-2552 
 2548-2551 

กรรมการบริหาร 
รองกรรมการอ านวยการ  
กลุ่มงานบริหารส่วนกลาง 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

      2553-2554 
      2552-2554 

ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั 

 2553-2554 
      2552-2554 

ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั 
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ประสบการณ์การท างาน (ต่อ) 
      2553-2554 

      2552-2554 

ประธานคณะกรรมการ 

กรรมการ 

บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั 

      2543-2550 กรรมการ TISCO Global Securities Ltd. 
      2543-2550 กรรมการ TISCO Securities Hong Kong Ltd. 

      2548 
      2545-2548 

กรรมการ 
หวัหน้าสายการเงิน การวางแผนและ 
บริหารความเส่ียง 

บริษัทเงินทนุ ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 

  อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

      2555-2556 

      2553-2554 

อนกุรรมการบริหารความเส่ียง 

                      ท่ีปรึกษาคณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียง 

กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

 
      2549-2553 ท่ีปรึกษาด้านบริหารความเส่ียงและ

กรรมการบริหารความเส่ียง 
บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม 

      2544-2551 อนกุรรมการบริหารความเส่ียง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

3. ช่ือ : รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์  

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ  

อายุ : 60  

สัญชาติ : ไทย 

วุฒกิารศกึษา : Doctor of Philosophy (Accounting) 
   New York University, USA 
บญัชีมหาบณัฑิต 
บญัชีบณัฑิต 
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู   
   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
ประกาศนียบตัร International Financial Reporting Standard (IFRS) 
    The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  
หลกัสตูร Directors Accreditation  
หลกัสตูร Audit Committee  
หลกัสตูร Role of Chairman 
หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 
หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function 
หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management 
หลกัสตูรตอ่ต้านการทจุริตส าหรับผู้บริหารระดบัสงู 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558)  ไม่มี  

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)   
คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

  8  ครัง้ จากทัง้หมด   8 ครัง้ 
13  ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 

 
  7  ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ 
  13  ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 
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จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)             7  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                       10  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 26 เมษายน 2548) 
 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

  

    กลุ่มทิสโก้   
2556-ปัจจบุนั 

2551-ปัจจบุนั 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

 
2556-ปัจจบุนั 

 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)   

 
    อ่ืนๆ 
          บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี-   
          บริษทัจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง) 

2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากดั (มหาชน) 

 
บริษทัอื่น   
-ไม่มี-   

หน่วยงานอื่น (8 แห่ง)  

2557-ปัจจบุนั กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

2555-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

2555-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แหง่ประเทศไทย 

2552-ปัจจบุนั คณะท างานเพ่ือตดิตามการปฏิบตัิด้านบญัชีและ
บรรษัทภิบาล 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ     
ตลาดหลกัทรัพย์ 

2549-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล กองทนุเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ 
2545-ปัจจบุนั คณะกรรมการมาตรฐาน 

และนโยบายบญัชีภาครัฐ 
กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

2540-ปัจจบุนั รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

2535-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาฝ่ายก ากบับริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ประสบการณ์การท างาน 
    กลุ่มทิสโก้   

2554-2556 
2551-2554 
2550-2554 
2548-2554 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

2548-2550 กรรมการตรวจสอบ  
    อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)   

2555-2556 คณะอนกุรรมการการเงินงบประมาณและการ
ลงทนุ 

การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย 

2554-2555 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

2547-2555 กรรมการอิสระ (ผู้ เช่ียวชาญด้านบญัชี) สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

2545-2555 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2547-2552 คณะอนกุรรมการท่ีปรึกษาโครงการพฒันาระบบ 
งบประมาณพสัด ุการเงินและบญัชีต้นทนุ 

ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา 

2545-2552 ท่ีปรึกษาด้านการบญัชี กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

 

คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ    
 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล   
ท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า 

  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

4. ช่ือ : นางภัทรียา เบญจพลชัย  

อายุ : 60 
สัญชาติ : ไทย  

ท่ีอยู่ : 1002 ซอยการไฟฟ้าภมูิภาค 2  
ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตจุกัร กรุงเทพฯ 

วุฒกิารศกึษา : พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑติ (บริหารธุรกิจ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

บญัชีบณัฑิต (บญัชีทฤษฎี) 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (หลกัสตูร วตท. รุ่นท่ี 1) 
    สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

หลกัสตูรผู้บริหาร (The Executive Program) 
    มหาวทิยาลยัมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประกาศนียบตัรด้านการสอบบญัชีชัน้สงู                   
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  
หลกัสตูร Financial Institutions Governance 
หลกัสตูร Directors Certification Update  
      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558)  ไม่มี  

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   8 ครัง้ จากทัง้หมด    8 ครัง้ 

  
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
  13 ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 

    7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ 
  ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  
คณะกรรมการธนาคาร   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ 

  
คณะกรรมการตรวจสอบ  13 ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 
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จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)             5  ปี 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 11 มิถนุายน 2553) 

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                       4  ปี 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 22 เมษายน 2554) 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน   

    กลุ่มทิสโก้   

2556-ปัจจบุนั 
2554-ปัจจบุนั 

ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2553-ปัจจบุนั 
2554-ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

 
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)  

    อ่ืนๆ   

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   

-ไม่มี-   

บริษทัจดทะเบียนอื่น   

-ไม่มี-   

          บริษทัอื่น (4 แห่ง)   
2557-ปัจจบุนั 

 
2556-ปัจจบุนั 
2553-ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ 

บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บางกอกกล๊าส จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จ ากดั  

2545-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กระบี่ เภตรา จ ากดั 

  หน่วยงานอื่น  (10 หน่วยงาน)  

             2556-ปัจจุบนั 

             2556-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจบุนั 

กรรมการประเมินกองทนุหมนุเวียน 

คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD 

อนกุรรมการศนูย์พฒันาการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

กระทรวงการคลงั 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2554-ปัจจบุนั คณะกรรมการพิจารณากรรมการแหง่ปี  

2554-ปัจจบุนั กรรมการจรรยาบรรณ สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัป์ 

2554-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าแหง่ประเทศไทย 

2553-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2553-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและประเมินผล     
ประจ ากระทรวงกลาโหม 

ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ) 

2553-ปัจจบุนั ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง 

2553-ปัจจบุนั คณะกรรมการวนิยักรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

2550-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษากิตติมศกัดิ ์ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
 

ประสบการณ์การท างาน   

    กลุ่มทิสโก้  

-ไม่มี-  

    อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)  
2551-2555 

 
2552-2553 
2549-2553 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิในคณะกรรมการ
ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2549-2553 ประธานอนกุรรมการพิจารณาการรับสมาชิก บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 รองประธานกรรมการ  

และประธานกรรมการบริหาร 
 

2552-2553 
2549-2552 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จ ากดั 

              2552-2553 ประธานกรรมการ บริษัท เซท็เทรด ดอท คอม จ ากดั 

              2551-2553 กรรมการตดัสินรางวลัรัฐวสิาหกิจดีเดน่ 
ประจ าปี 2551-2553 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 
กระทรวงการคลงั 

2549-2553 กรรมการและผู้จดัการ และอนกุรรมการบริหาร ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2549-2553 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 
2549-2553 ประธานกรรมการ บริษัท สยามดีอาร์ จ ากดั 

2549-2553 ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม  
เพ่ือผู้ลงทนุตา่งด้าว จ ากดั 

2549-2553 ประธานกรรมการ  บริษัท ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั 

2549-2553 กรรมการและเลขานกุาร สภาธุรกิจตลาดทนุไทย 

2545-2553 อนกุรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ประชาสมัพนัธ์ การด าเนินการเก่ียวกบั 
Corporate Governance ในประเทศไทย 

ส านกันายกรัฐมนตรี 

2548-2553 กรรมการอ านวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 
2552-2553 
2548-2551 

คณะกรรมการพิจารณากรรมการแหง่ปี 
กรรมการ 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ  

 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล  
ท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า 

  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

5. ช่ือ : ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์    
 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 

อายุ : 59 
สัญชาติ : ไทย 

วุฒกิารศกึษา : Doctor of Philosophy (Economics) 
   University of Wisconsin-Madison, USA 
เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ 
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เศรษฐศาสตรบณัฑติ (ปริมาณวเิคราะห์) 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Director Certification Program Update 

หลกัสตูร Directors Certification  

หลกัสตูร Financial Institutions Governance 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558)  ไม่มี 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

8  ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้ 

2  ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้/1 
  คณะกรรมการตรวจสอบ     8  ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้/2 

  
/1นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งสมาชิก              
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ แทนศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2557 

/2 ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกคณะกรรมการ
ตรวจสอบแทนนางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2557 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท                      8  ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้/3 

  คณะกรรมการตรวจสอบ     8 ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้/4 

  
/3นายพิชยั ฉันทวีระชาติ นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)หมด
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ หุ้นได้เลือกตัง้ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ เข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และ นายสถิตย์ อ๋องมณี นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)เข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการธนาคาร ทัง้นี ้ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2557 เป็นต้นไป 
/4ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งสมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2557 
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คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล  
ท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า 

  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

6. ช่ือ : นายสถติย์ อ๋องมณี 
 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการ 

อายุ : 68 

สัญชาติ : ไทย 

วุฒกิารศกึษา : M.B.A. (Finance) 
   Fairleigh Dickinson University, USA 
บญัชีบณัฑิต 
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558)  100,035 หุ้น หรือ 0.01% ของหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมด 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
6  ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้/1 

7  ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้/2 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 
  คณะกรรมการธนาคาร 6  ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้/1 

  /1 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 นายพิชัย ฉันทวีระชาติ ได้แสดงความจ านงท่ีจะไมต่่อวาระการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้เลือกตัง้นายสถิตย์ อ๋องมณี เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัท ทัง้นี ้ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2557 เป็นต้นไป 
/2นายสถิตย์ อ๋องมณี ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งกรรมการก ากับดูแล

กิจการแทนนายพิชยั ฉันทวีระชาติ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2557 และได้เข้าร่วมประชมุในฐานะ
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 1 ครัง้ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 
 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)              1 ปี    

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 22 เมษายน 2557)       
ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                        1 ปี      

  (วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 22 เมษายน 2557)       
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

2557-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ   

2557-ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

   

บริษทัอื่น    

  -ไม่มี-   
ประสบการณ์การท างาน 

    กลุ่มทิสโก้   

  2556-2557 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
               2555 NCC Ambassador  

 2552-2553 ท่ีปรึกษา  
   2548-2551 ท่ีปรึกษา ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 2554-2557 ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั 

2554-2557 ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จ ากดั 

 2544-2548 

2541-2544 
2541-2546 

ท่ีปรึกษา 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัทเงินทนุ ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)  
 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั 

             
              2539-2541 

 
         2517-2539 

กรรมการ 
รองกรรมการอ านวยการ  
- สายธุรกิจหลกัทรัพย์ 
ผู้ช่วยกรรมการอ านวยการ 
- สายวาณิชธนกิจและวจิยั 

 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 
    อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

  

-ไม่มี- 
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

 

7. ช่ือ : นายยาสุโร่ โยชิโคชิ  
Mr. Yasuro Yoshikoshi 

 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการ 

อายุ : 52 

สัญชาติ : ญ่ีปุ่ น 

วุฒกิารศกึษา : Bachelor of Law 
    Nihon University, Japan 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูร Directors Certification  

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558)  ไม่มี  

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด  8  ครัง้ 

  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

12  ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 
  4  ครัง้ จากทัง้หมด   5 ครัง้ 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 6 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 

  คณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                        1 ปี  

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 21 มกราคม 2557)       

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                  1 ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557)  

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก:    21 มกราคม 2557)       
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน  

    กลุ่มทิสโก้ 
 

2557-ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   
   

2557-ปัจจบุนั กรรมการ                            
กรรมการบริหาร ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

    อ่ืนๆ   

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   

-ไม่มี-   

บริษทัจดทะเบียนอื่น   

                  -ไม่มี-  

         บริษทัอื่น  (1 แห่ง)   

 ธ.ค. 2556-ปัจจบุนั Managing Director MHCB Consulting (Thailand) Co., Ltd. 

        หน่วยงานอื่น   

-ไม่มี-   

ประสบการณ์การท างาน   

    กลุ่มทิสโก้   

            - ไม่มี-   

    อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)  

  2551-ธ.ค.2556 Senior Vice President- International 
Corporate Advisory Division 

Mizuho Bank, Ltd., Head Office 

  2549-2551 General Manager Financial Institution 
Division 

Interllectual Property Bank 
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 

8. ช่ือ : นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวร์ิด ซุน)  
Mr. Chi-Hao Sun (Mr. Howard Sun)  

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการ  

อายุ : 37  

สัญชาติ : ไต้หวนั 

วุฒกิารศกึษา : Master of Science (Finance) 

    Bentley University, USA 

Master of Business Administration 

    Boston University, USA 

Bachelor of Arts (Economics) 

    Taipei University, Taiwan 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558)  ไม่มี  

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท      8 ครัง้ จากทัง้หมด  8 ครัง้ 

  คณะกรรมการบริหาร  10 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้/1 

  ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)  

  คณะกรรมการบริษัท    6 ครัง้ จากทัง้หมด  6 ครัง้ 

  คณะกรรมการบริหาร 10 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้/1 

  
/1นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน) ไมไ่ด้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารด้วยตนเอง 2 ครัง้ แต่มี
สว่นร่วมในการประชมุผ่านทางโทรศพัท์ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                    4 ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 28 มิถนุายน 2554) 

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                              1 ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 22 เมษายน 2557) 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน   

กลุ่มทสิโก้ 
  

2555-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2554-ปัจจบุนั กรรมการ  

2557-ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)                                               

2555-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร  

อ่ืนๆ   

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

-ไม่มี-   

บริษทัจดทะเบียนอื่น   

-ไม่มี-   

บริษทัอื่น  (1 แห่ง)   

2556-ปัจจบุนั Vice President CDIB & Partners Investment Holding 

Corporation 

หน่วยงานอื่น   

-ไม่มี-   
 
+ 

 
 

 

 
 

ประสบการณ์การท างาน   

กลุ่มทสิโก้ 
  

-ไม่มี-   

อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
  

2555-2556 Assistant Vice President CDIB & Partners Investment Holding 
Corporation 

2553-2555 Senior Manager 

2549-2553 Senior Consultant KPMG Corporate Finance (Taiwan)  
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
      

9. ช่ือ : นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล  
ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการ 

อายุ : 53 
สัญชาติ : ไทย 

วุฒกิารศกึษา : Master of Science (Finance) 
    University of Wisconsin-Madison, USA 
Master of Business Administration (Finance) 
    Western Illinois University, USA 
วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558)  3,333,333 หุ้น หรือ 0.42% ของหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมด  

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

  8 ครัง้ จากทัง้หมด   8 ครัง้ 

12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

  7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ 

12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 

: 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                      7  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                7  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 12 ธนัวาคม 2551) 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้   
2553-ปัจจบุนั 

2552-ปัจจบุนั 

2551-ปัจจบุนั 

กรรมการผู้จดัการใหญ่* 

กรรมการบริหาร 

กรรมการ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

 

2552-ปัจจบุนั 

 

กรรมการผู้จดัการใหญ่* 

กรรมการ  

กรรมการบริหาร 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 

2552-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 

อ่ืนๆ   
บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

-ไม่มี-   
บริษทัจดทะเบียนอื่น  

-ไม่มี-   

บริษทัอื่น (3 แห่ง)   

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โดลไทยแลนด์ จ ากดั 

2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากดั 

2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) 
จ ากดั 

หน่วยงานอื่น (1 แห่ง)   

2553-ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมธนาคารไทย 

* ผู้บริหารสงักดับริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ ท่ีได้รับมอบหมาย (Secondment) ให้มาบริหารจดัการ ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 

ประสบการณ์การท างาน  

กลุ่มทสิโก้  
2552-2554 กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั 

2548-2554 
2548-2551 

กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั 

 2545-2548 หวัหน้าสายพาณิชย์ธนกิจ บริหารเงิน และ
ระดมเงินออม 

บริษัทเงินทนุ ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 2543-2544 

 2541-2544 
กรรมการ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ                                         
สายการลงทนุในหลกัทรัพย์ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั 

    อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
  -ไม่มี- 
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติ
คา่ตอบแทนส าหรับกรรมการท่ีไมไ่ด้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส       
ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากผู้ ถือหุ้ นจะก าหนดจ านวนเงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ีจะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึง        
สิทธิท่ีกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท       
ให้ปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ิมเติม 

ข้อบังคบัของธนาคารก าหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึง่แทนคณะกรรมการก็ได้ ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ ได้รับมอบหมายนัน้ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด  
ขอบเขตหน้าท่ีของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิงานในคณะกรรมการชดุอ่ืนปรากฏตามรายละเอียดในส่วนท่ี 1 
หวัข้อท่ี 8 การจดัการ และหวัข้อท่ี 9 การก ากับดูแลกิจการ ของรายงานประจ าปี 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่จะเป็น 
ผู้ พิจารณาอตัราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอตัราและองค์ประกอบของค่าตอบแทน
กรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการท่ีมีความสามารถและมีความส าคญัต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการ  
โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายคา่ตอบแทนท่ีมากเกินความจ าเป็น คา่ตอบแทนส าหรับกรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหารควรพิจารณา
ตามหลกัปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมนัน้ๆ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ท างาน ความตัง้ใจและทุ่มเท รวมทัง้
คุณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการแต่ละคนสามารถท าให้กับบริษัทได้  ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้          
กรรมการรายใดท าหน้าท่ีเพ่ิมเติม (เช่น การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น) กรรมการรายนัน้จะได้รับ
ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการท่ีได้รับ
มอบหมายหน้าท่ีเพ่ิมเติมดงักลา่ว   

อนึง่ ส าหรับคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทในกลุม่ทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท 
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ว ในปี 2557 กลุ่มทิสโก้มีการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่กรรมการท่ีมิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ในรูปแบบและอตัราเดียวกบัท่ีจ่ายให้กรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ีจะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึงสิทธิ       
ท่ีกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีเพ่ิมเติม 

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี
เพ่ือให้มัน่ใจวา่อตัราคา่ตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ จากการ
พิจารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทนในปัจจุบัน พบว่าอตัราดงักล่าวสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรม
เดียวกนั   



 

81 

คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนส าหรับกรรมการท่ีมิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) และ/หรือ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุม่ทิสโก้ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน 
และโบนสั ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้น จะก าหนดจ านวนเงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ีจะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี  ้    
ไม่รวมถึงสิทธิท่ีกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทให้ปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ิมเติม  

 
ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการในอตัราเดิมให้แก่กรรมการท่ีมิได้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัท         
ในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสั ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี    
โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้น จะก าหนด
จ านวนเงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ีจะจ่ายจริงในแตล่ะคราว ทัง้นี ้ไมร่วมถงึสิทธิท่ีกรรมการจะได้รับคา่ตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าท่ีเพิ่มเติม และคณะกรรมการ  
เห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบคา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั 
 
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2558 
 

 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ข้อบงัคบัของธนาคารก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทน
ของผู้ สอบบัญชีของธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีธนาคารส าหรับปี 2558              
ตามแนวปฏิบัติเร่ืองการคดัเลือกผู้สอบบัญชี และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี ภายหลงัจากการพิจารณา คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารโดยได้รับคา่ตอบแทนเป็นจ านวนไม่เกิน 3,830,000 บาท  

รายละเอียดคา่ตอบแทนส าหรับปี 2558 เสนอโดยบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นดงันี ้

  
ค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

(บาท) 
เพิ่มขึน้
(ลดลง) 
(ร้อยละ) 

 2558 2557  
คา่สอบบญัชี 3,590,000 3,480,000 3.2 
คา่บริการอื่น 240,000 240,000 - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารทสิโก้ 3,830,000 3,720,000 3.0 
 
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของธนาคารโดย บริษัท ส านกังาน อีวาย ส าหรับปี 2558 จ านวน 3,830,000 บาท เพ่ิมขึน้จาก
ปีก่อนร้อยละ 3.0 เป็นไปตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากการบังคบัใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ และหลักเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง  

ส าหรับปี 2558 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เสนอรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้

รายช่ือผู้สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี จ านวนปีที่สอบบัญชีให้ทสิโก้ 
1. นางสาวรัตนา จาละ    
2. นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย์ 
3. นางสาวสมใจ คณุปสตุ  

3734 
4951 
4499 

4 
- 
- 

โดยผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ รายละเอียดประวตัิผู้ สอบบัญชีปรากฏ
ตามท่ีแนบมาพร้อมนี ้  
 
ภายหลงัจากการพิจารณา คุณภาพงาน ความน่าเช่ือถือ ความเช่ียวชาญ และระยะเวลาส่งมอบงานของผู้สอบบญัชี
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารโดยได้รับค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 3,830,000 บาท  
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ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท  ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของธนาคารส าหรับปี 2558 โดยได้รับค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 3,830,000 บาท ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีดงักล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี ้

- นางสาวรัตนา จาละ   ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 3734  และ/ หรือ 
- นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย์  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 4951  และ/ หรือ 
- นางสาวสมใจ คณุปสตุ     ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 4499 

โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีได้  

 
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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ประวัตผู้ิสอบบัญชี 
 

1. นางสาวรัตนา  จาละ 

อายุ     50 ปี 

การศึกษา     บญัชีมหาบณัฑิต 
        มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
     บญัชีบณัฑิต 
        มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 
 
วันที่ขึน้ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2532 

ต าแหน่งปัจจุบัน    
2542-ปัจจบุนั   
 หุ้นสว่น 
      บริษัท  ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ต าแหน่งอื่น     - 

ประสบการณ์     
2529-ปัจจบุนั    
 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 
จ านวนปีที่สอบบัญชีให้ทสิโก้  4 ปี  

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

- ไมม่ี - 
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     ประวัตผู้ิสอบบัญชี 

2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ 

อายุ     43 ปี 

การศึกษา     วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควิชาการเงิน 
        มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
     บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
        มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
     บญัชีบณัฑิต 
        มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 
 
วันที่ขึน้ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2544 

ต าแหน่งปัจจุบัน    
2549-ปัจจบุนั   
 หุ้นสว่น 
      บริษัท  ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ต าแหน่งอื่น     - 

ประสบการณ์     
2534-ปัจจบุนั    
 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 
จ านวนปีที่สอบบัญชีให้ทสิโก้  - ปี  
 

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

- ไมม่ี - 
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ประวัตผู้ิสอบบัญชี 

 

3. นางสาวสมใจ คุณปสุต  

อายุ     44 ปี 
การศึกษา    บญัชีมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
บญัชีบณัฑิต 

         จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 
 
วันที่ขึน้ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  2538 

ต าแหน่งปัจจุบัน     
2549-ปัจจบุนั    หุ้นสว่น 
     บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ต าแหน่งอื่น     - 

ประสบการณ์     
2535-ปัจจบุนั    บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 
จ านวนปีที่สอบบัญชีให้ทสิโก้  - ปี  

 

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

- ไมม่ี - 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 150,000 ล้านบาทและ
การมอบอ านาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ก าหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและข้อก าหนดสิทธิ
ต่างๆ รวมถงึช่วงเวลาในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ธนาคารมีนโยบายท่ีต้องคงไว้ซึ่งความสมดลุของเงินทุนจากแหล่งต่างๆ เพ่ือ
เป็นการบริหารต้นทนุการระดมทนุและสง่เสริมการบริหารการบริหารจดัการสินทรัพย์และหนีส้ิน 

หุ้นกู้ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพในการระดมทุนจากลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าธนบดี 
ลกูค้าบรรษัทและลกูค้าสถาบนั ในส่วนของการบริหารเงินกองทุนนัน้ หุ้นกู้ยงัสามารถออกได้ในรูปแบบหุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะ
ยาว ซึง่สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ส าหรับโครงสร้างหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธินัน้
นบัเป็นหุ้นกู้ ท่ีสามารถระดมทุนในระยะกลางถึงยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุน 
และสภาพคล่อง ทัง้นี ้กลุ่มทิสโก้ได้มีแผนท่ีจะออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ และหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ อย่างเหมาะสมและสม ่าเสมอเพ่ือ
เป็นแหลง่เงินทนุท่ีส าคญั  

ปัจจบุนั ธนาคารได้ใช้วงเงินในการออกหุ้นกู้ ท่ีได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 โดยผู้ ถือหุ้นได้อนุมตัิ
ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไมเ่กิน 80,000 ล้านบาท วงเงินดงักล่าวได้ถูกใช้ในการออกหุ้นและหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ทัง้นี ้ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีหุ้นกู้และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิคงค้างจ านวน 51,057 ล้านบาท และ 3,643 ล้านบาทตามล าดบั  
เมื่อพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนระยะสัน้และระยะยาว ธนาคารต้องการวงเงินเพ่ือออกหุ้นกู้ วงใหม่เพ่ือให้มัน่ใจว่า
ธนาคารมีโครงสร้างและสถานะเงินทนุท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุ โดยวงเงินใหมน่ัน้จะใช้ส าหรับการออกหุ้นกู้ ใหมท่ัง้หมด 

ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนของบริษัทมหาชนจะต้อง
ได้รับมติอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

เน่ืองจากอัตราดอกเบีย้ในตลาดมีการปรับตวัอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนัน้เพ่ือให้มีความคล่องตัวในการออกหุ้นกู้ตาม
ช่วงเวลาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมเพ่ือลดต้นทุนดอกเบีย้ของธนาคารและส่งเสริมการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนของ
ธนาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ วงเงิน
หมนุเวียนตามเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆดงัต่อไปนี ้

ชนิดของหุ้นกู้ : หุ้นกู้  ประเภทมีหรือไมม่ีหลกัประกนั ด้อยสิทธิหรือไมด้่อยสิทธิ 

มลูคา่ : วงเงินหมนุเวียนไม่เกิน 150,000 ล้านบาท (ไม่รวมหุ้นกู้ ท่ีออกตามมติท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555) 

ลกัษณะการเสนอขาย : ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจ ากัด และ/หรือลูกค้าธนบดี และ/หรือ       
ผู้ลงทนุสถาบนั โดยเสนอขายทัง้หมดภายในครัง้เดียวหรือหลายครัง้ 

อายุ : ไมเ่กิน 10 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู้  

เง่ือนไขและข้อก าหนด  มอบอ านาจให้กรรมการผู้จดัการใหญ่พิจารณาก าหนดราคาเสนอขาย เง่ือนไข
และข้อก าหนดสิทธิตา่งๆ ตลอดจนช่วงเวลาในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้  
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ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและการเสนอขายหุ้นกู้วงเงินหมนุเวียนไม่เกิน 150 ,000 
ล้านบาท ซึ่งไม่รวมหุ้นกู้ ท่ีออกตามมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2555  และการมอบอ านาจให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ก าหนดราคาเสนอขาย เง่ือนไขและข้อก าหนดสิทธิต่างๆ รวมถึงช่วงเวลาในการออกและการ
เสนอขายหุ้นกู้  

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 9      เร่ืองอ่ืนๆ ถ้ามี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


