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วนัท่ี 10 เมษายน 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1.  ข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ 
   2. ประวตัิกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

   3.  ข้อบังค ับของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)  ในหมวดเร่ือง การประชุมผู้ ถือหุ้น กรรมการ           
   (วา่ด้วยเร่ืองจ านวน การเลอืกตัง้ และวาระของกรรมการ) เงินปันผล และผู้สอบบญัชี 
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   7. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. และหนงัสอืลงทะเบียนเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
   8. รายงานประจ าปี 2559 (แผน่ซีดีรอม) 
   9. ซองธุรกิจตอบรับ 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2560 และ 2/2560 เมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 
2560 และวนัที่ 30 มีนาคม 2560 ตามล าดบั ได้มีมติก าหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัที่ 20 
เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
โดยมีระเบียบการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

1. แจ้งให้ทราบวา่การบอกกลา่วนดัประชมุเป็นไปโดยชอบ 
2. พิจารณาวา่องค์ประชมุครบหรือไม่ 
3. พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามวาระการประชมุที่สง่มาด้วยนี ้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั  เวลา และสถานที่ดงักล่าวข้างต้น   
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนตามแบบหนงัสือมอบฉันทะ 
ที่ส่งมาด้วย ทัง้นี ้ธนาคารขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะศึกษาและด าเนินการตามข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วม
ประชุมที่ส่งมาด้วยนีเ้พื่อความสะดวกของท่านและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการประชุม  นอกจากนี ้หากท่านมี 
ข้อสงสยัหรือค าถามเก่ียวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชีแ้จงในวนัประชุม ท่านสามารถ      
สง่ค าถามลว่งหน้ามายงัธนาคารได้ที่ ir@tisco.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0 2633 6855   

อนึง่ ธนาคารได้จดัท ารายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบแผน่ซีดี (CD-ROM) ตามที่ได้จดัสง่มาให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมนี ้
หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดงักลา่วแบบรูปเลม่ สามารถติดต่อขอรับได้ที่แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ ชัน้ 7 
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท์ 0 2633 6868 โทรสาร 0 2633 6855   

 ขอแสดงความนบัถือ 
   
    

 (นายปลวิ มงักรกนก) 
 ประธานคณะกรรมการธนาคาร 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

ข้อปฏบิัตใินการเข้าร่วมประชุม 
 

1. การลงทะเบียนเข้าประชุม 
1.1 ผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. ของวนัประชุม 

ณ บริเวณสว่นลงทะเบียน ชัน้ 1 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ และ 
ผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะ จะได้รับหลกัฐานการลงทะเบียนเพ่ือใช้แสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีของธนาคารส าหรับ  
 แสดงสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ณ ห้องประชมุ ชัน้ 12  อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 

1.2 ผู้ ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดในหนงัสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ครบถ้วนชดัเจน  
ดงันี ้
 แจ้งความประสงค์ว่าจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนโดย

การท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีจดัพิมพ์ไว้ในหนงัสือลงทะเบียนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ลงลายมือช่ือท้ายหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียง

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 รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับ
มอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งตามจ านวนเสียงทัง้หมด คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” 
หรือ “งดออกเสียง” ไมส่ามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้ ถือหุ้น
ท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะสามารถ
ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยบางส่วน หรือไม่เห็นด้วยบางส่วน หรืองดออกเสียงบางส่วนไ ด้ แต่เมื่อรวมกัน
แล้วต้องไมเ่กินจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีมีอยู่หรือท่ีขอใช้สิทธิหรือท่ีรับมอบฉันทะ) โดยท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อ 
“ออกเสียงแต่ละวาระ ดงัต่อไปนี”้ 

ทัง้นี ้การออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งตามจ านวนเสียงทัง้หมดข้างต้น ไม่ให้น ามาใช้
ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 5 เร่ืองการพิจารณาอนมุตัิจ านวนกรรมการและการแตง่ตัง้กรรมการ 
ในสว่นของการแต่งตัง้กรรมการ (ข้อ 5.2 ในหนงัสือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน) โดย
ในการออกเสียงลงคะแนนผู้ ถือหุ้ น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะสามารถเลือกว่าเห็นด้วยกับการเลือกตัง้
กรรมการทัง้ชุดโดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากันส าหรับกรรมการแต่ละคน  หรือจะเห็นด้วยกับการเลือกตัง้
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กรรมการบางรายโดยออกเสียงแยกตามกรรมการแต่ละรายไป อนึ่งธนาคารใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ
สะสม (Cumulative Voting) ในการเลือกตัง้กรรมการ (รายละเอียดตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 23) ซึ่ง
วิธีการนีจ้ะช่วยให้ผู้ ถือหุ้ นรายย่อยมีโอกาสได้เลือกกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของตนเข้ามารับต าแหน่งใน
คณะกรรมการธนาคารได้  

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:  
ธนาคารมีหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด 1,000 หุ้น ถือโดย 
นาย ก   ถือหุ้น 600 หุ้น 
นาง ข ถือหุ้น  200 หุ้น และ 
ผู้ ถือหุ้นรายอื่นอีก 8 ราย ถือหุ้นรวมกนั 200 หุ้น 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ธนาคารต้องการเลือกตัง้กรรมการจ านวน 3 ราย ซึ่งมีกรรมการรายเดิมท่ีครบ
วาระ คือ นายกนก นายหิรัญ และนายอรรณนพ ซึง่ นาย ก ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้กรรมการราย
เดิมกลบัมาด 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 ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสมากขึน้ท่ีจะเสนอและเลือกผู้แทนของตนเป็นกรรมการธนาคารได้ 
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2.5 ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ ลงลายมือช่ือท้ายหนงัสือลงทะเบียนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
2.6 หากผู้ ถือหุ้นไม่ประสงค์ท าเคร่ืองหมายเลือก "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ทางธนาคาร จะถือว่าเป็นการ

ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 
3. การมอบฉันทะ 
3.1 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

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

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

3.2 ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้กรรมการของธนาคารดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้เข้าร่วมประชมุแทนก็ได้   
1. นายปลิว มงักรกนก ประธานคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระ 
2. นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
3. รศ.ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ทิสโก้  
(ประวตัิของกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) 
ในกรณีผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะให้กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหนังสือ
ลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนคืนกลบัมายังธนาคารล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 1 วนั โดยใช้    
ซองธุรกิจตอบรับท่ีส่งมาด้วยนี  ้ เพ่ือธนาคารจะได้ส่งมอบให้กรรมการผู้ 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) บตัรประจ าตวัประชาชน  บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ  

ผู้ ถือหุ้นพร้อมส าเนา  
(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) บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

ผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมส าเนา 

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล 

2.1 กรณีผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 
(ก) บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้

มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลพร้อมส าเนา 
(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  
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(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) บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมส าเนา 

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 ซึ่งลงนามรับรองโดยบิดา-มารดา
หรือผู้ปกครองตามกฎหมายมาแสดงเพ่ิมเติมด้วย 

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ 
ผู้อนบุาลหรือผู้ พิทกัษ์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกบัข้อ 1 
โดยจะต้องมีส 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 
ช่ือ-นามสกุล : นายปลิว มังกรกนก 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการธนาคาร 

อายุ : 68 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

ท่ีอยู่ : 70/6 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

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 "Energy Literacy for a Sustainable Future" 

 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคาร 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560)  2,221,010 หุ้น หรือ 0.28% ของหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมด 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  - ไม่มี - 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการธนาคาร   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 
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จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 

 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 9 ปี            

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

(หมายเหต:ุ  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2555  

 รวมระยะเวลา 5 ปี) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 12  ปี        

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 1 กรกฎาคม 2548) 

(หมายเหต:ุ  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2555  

 รวมระยะเวลา 5 ปี) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 2553-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ  

 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 2552-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ  

 2554-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น (จ านวน 1 แห่ง) 

2559-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล  

2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (จ านวน 2 แห่ง) 

2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ชชัวาลย์-รอยลั แฮสโคน่ิง จ ากดั  

2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  

หน่วยงานอื่น (จ านวน 3 แห่ง) 

2558-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2554-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิหมอเสม พริง้พวงแก้ว 

2547-ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 
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ประสบการณ์การท างาน 

กลุ่มทสิโก้ 

2552-2553 ประธานคณะกรรมการบริหาร  บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มทสิโก้  

2551-2553 กรรมการ  

2548-2551 กรรมการ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 ประธานคณะกรรมการบริหาร  

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2548-2549 เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา  

2545-2548 กรรมการ  บริษัทเงินทนุ ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 ประธานคณะกรรมการบริหาร  

 กรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2533-2554 กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2556-2558 

 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ส านกับริหารหลกัสตูรวศิวกรรมนานาชาติ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2555-2558 ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน)  

2550-2558 รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2516-2555 กรรมการ บริษัท อตุสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ จ ากดั 

2553-2554 กรรมการ บริษัท โซลิโด จ ากดั 

  

คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ   

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล ท่ีอาจมี
ความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า   

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตกิรรมการอสิระที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ : 62 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

ท่ีอยู่  : 398/164 ซอยริมคลองไผ่สิงโต แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

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 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคาร 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560)  - ไม่มี - 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  - ไม่มี - 
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จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการธนาคาร   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ : 

 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  9   ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                         12  ปี        

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 26 เมษายน 2548) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 

 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น 

- ไม่มี -   

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

-ไม่มี-   

หน่วยงานอื่น (จ านวน 5 แห่ง) 

2559-ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียง การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

2557-ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

2555-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

2545-ปัจจบุนั คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบญัชีภาครัฐ กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

2535-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาฝ่ายก ากบับริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ประสบการณ์การท างาน 

กลุ่มทสิโก้ 

2554-2556 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2551-2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

2550-2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

2548-2554 กรรมการอิสระ  

2548-2550 กรรมการตรวจสอบ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2555-2559 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

2557-2558 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 

2551-2558 กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2552-2558 คณะท างานเพ่ือตดิตามการปฏิบตัิด้านบญัชี
และบรรษัทภิบาล 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

2549-2558 ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล กองทนุเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ 

2540-2558 รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

2555-2556 คณะอนกุรรมการการเงินงบประมาณและ 

การลงทนุ 

การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย 

2554-2555 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

2547-2555 กรรมการอิสระ (ผู้ เช่ียวชาญด้านบญัชี) สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

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

 

คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล ท่ีอาจมี
ความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า   

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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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 ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
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 โดยต้องส่งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมก่อนวันประชุม 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 

 

  



 

16 

ข้อ 23. การเลือกตัง้กรรมการ 

 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือคณูด้วยจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย
เพียงใดก็ได้ 

(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 
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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 าแหน่งได้เพียง
เท่าก าหนดเวลาท่ีกรรมการผู้ ท่ีเขาเข้าสืบต าแหน่งแทนชอบท่ีจะอยู่ได้ ในกรณีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นถอนกรรมการ        
ผู้หนึง่และตัง้ผู้อื่นขึน้ไว้แทนท่ี ผู้ ท่ีรับตัง้นัน้ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาท่ีกรรมการผู้ถูกถอนนัน้ชอบท่ี
จะอยู่ได้ 

ข้อ 27. การลาออกของกรรมการ 

 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกถึง
บริษัท 

 กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

 

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 
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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  

 ผู้สอบบญัชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ บญัชี
ก าไรขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท 

 ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดท่ีเก่ียวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทได้ ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี ใ้ห้มีอ านาจสอบถามกรรมการ 
พนกังาน ลกูจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ให้ชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือส่ง
เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษัทได้ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
แผนที่สถานที่ประชุม 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 

วาระการประชุม 
ความเหน็ของ
คณะกรรมการ 

หน้า 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เห็นด้วย 21 

2. พิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2559                
ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 

เห็นด้วย 34 

3. พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ 
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

เห็นด้วย 39 

4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับ       
ปี 2559 และอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 เป็น
เงินกองทนุ 

เห็นด้วย 48 

5. พิจารณาอนมุตัิจ านวนกรรมการและการแตง่ตัง้กรรมการ เห็นด้วย 50 

6. พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการและรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั เห็นด้วย 77 

7. พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับปี 2560 เห็นด้วย 79 

8. พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทข้อท่ี 33 อ านาจกรรมการ เห็นด้วย 84 

9. พิจารณาอนมุตัิการรับโอนธุรกิจลกูค้ารายย่อยของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เห็นด้วย 86 

10. เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี เห็นด้วย 89 
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2559 ซึ่งเรียกประชุมโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยส่งหนังสือเชิญประชุมและด าเนินการประชุม
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของธนาคารและตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม รายงานการประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ปรากฏตามท่ีแนบมาพร้อมนี ้

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

 

ประชมุ ณ ห้องประชมุ ชัน้ 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 มีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี ร่วมประชุม
ดงัตอ่ไปนี ้

กรรมการ 
1. นายปลิว มงักรกนก  ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
2. นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ                 กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 
                                                         (และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ทิสโก้)     
3. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์             กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
5. ศ. ดร. ตีรณ  พงศ์มฆพฒัน์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสถิตย์  ออ๋งมณี  กรรมการอิสระ  
7. นายยาสโุร่ โยชิโคชิ                     กรรมการ และกรรมการบริหาร 
8. นายชือ-เหา ซุน กรรมการ และกรรมการบริหาร 
9.    นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล            กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
   (และกรรมการอ านวยการกลุม่ทิสโก้)  

ผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ทิสโก้ซึง่ได้รับมอบหมายจากบริษัทใหญ่ให้มาบริหารจดัการธนาคาร   
1. นายศกัด์ิชยั  พีชะพฒัน์  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่    
 สายสินเช่ือรายย่อย  
2. นายพิธาดา วชัรศิริธรรม  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
  สายบรรษัทธนกิจ 
3. นายเมธา  ปิงสทุธิวงศ์                   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  
  สายสินเช่ือรายย่อย 
4. นายชลิต ศิลป์ศรีกลุ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  
  สายธุรกิจธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร 

ผู้สอบบญัชี  (บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั)  
1. นางสาวฉตัรมณี จิรวิชา 
2. นางสาวธนพร กลุวโรทยั 
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ผู้ เข้าร่วมประชมุอ่ืน 
1. ศ. ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2.  นายชาตรี จนัทรงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
  สายควบคมุการเงินและบริหารความเสี่ยง 
  บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

นายปลิว มงักรกนก ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานท่ีประชุม ประธานกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้น
ท่ีมา ร่วมประชมุและแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ บริษัทได้สง่หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี  2559 
ไปยังผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฏหมาย เพ่ือเปิดโอกาสให้  
ท่านผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอย่างเพียงพอ 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและ
โดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 37 ราย ซึง่ถือหุ้นรวม 921,452,207 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท จงึกลา่วเปิดการประชมุ 

นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ เลขานกุารบริษัท แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัท  ผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาเข้า
ประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้ แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่ งเสียงต่อหนึ่งหุ้ น ยกเว้นวาระการ
พิจารณาแต่งตัง้กรรมการ ซึง่ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)  นอกจากนีเ้พ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ ถือหุ้ นในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้น าส่งหนังสือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไปยังผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยผู้ ถือหุ้ นสามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้ 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม บริษัทได้แจกบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ก่อนเข้าร่วมประชมุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลว่งหน้าและประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” 
หรือ ”งดออกเสียง” สามารถลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือรวบรวมนบัคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และระบุการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทได้น าคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้น บนัทกึใน
ระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือการลงมติแตล่ะวาระไว้แล้ว 

และชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าผู้ ถือหุ้ นท่ีประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ส่งคืน 
“หลกัฐานการลงทะเบียนเข้าประชุม” และบัตรลงคะแนนท่ีไม่ได้ใช้ (ถ้ามี) ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท บริเวณประตู
ทางเข้าห้องประชมุ 

นอกจากนี ้ประธานฯ ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ส านกังานสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์
เนชัน่นลั ออดิทติง้ เป็นผู้ท าหน้าท่ีดแูลให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของ
บริษัท โดยบริษัท ส านักงานสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นนัล ออดิทติง้ ได้จัดเจ้าหน้าท่ีเข้าสังเกตการณ์การ
ลงทะเบียนเข้าประชมุและการนบัคะแนนเสียงตลอดการประชมุ  

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ซึง่ประชุม
เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวได้จดัส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญ
ประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

ไม่มีผู้ ถือหุ้ นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน 

( การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน )  

มต ิ: รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

 เห็นด้วย 921,452,207 100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
 งดออกเสียง 0 0.00 
 บตัรเสีย               0              0.00 

วาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ ได้กระท าในปี 2558 ดังปรากฏใน
รายงานประจ าปี 

ประธานฯ กล่าวสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2558 และเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาให้สตัยาบนัการด าเนินงานดงักล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1- A2 
ของรายงานประจ าปี ซึง่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ) 
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มต ิ: ให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2558 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 
ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

 เห็นด้วย 921,452,207 100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
 งดออกเสียง 0 0.00 
 บตัรเสีย               0              0.00 

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ จ ากัด
(มหาชน) ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558      

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทวา่งบแสดงฐานะการเงินและงบก 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”) ชีแ้จงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน  

นายชาตรี จันทรงาม ชีแ้จงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จตอ่ท่ีประชมุ 

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

( การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ  
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ) 

มต ิ: รับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 
 

คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

 เห็นด้วย 921,452,327 100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
 งดออกเสียง 0 0.00 
 บตัรเสีย               0              0.00 
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วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 และ
อนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 เป็นเงินกองทุน 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบการจดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 เป็น 
เงินปันผลระหวา่งกาล และพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 เป็นเงินกองทุน และ
ขอให้นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ทิสโก้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้

นางอรนุช อภิศกัด์ิศิริกุล แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และหลกัเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีร้อยละ 5 เป็นเงินส ารองตามกฎหมายจนกว่าจะ
ครบร้อยละ 10ของทุนจดทะเบียน  เน่ืองจากเงินส ารองตามกฎหมายได้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่
จ าเป็นต้องจดัสรรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายส าหรับปี 2558 เพ่ิมเติมอีก โดยรายละเอียดก าไรสะสมท่ีสามารถจดัสรร
เป็นเงินปันผลส าหรับปี 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารทิสโก้ เป็นดงันี ้ 

 

ธนาคารมีก าไรสะสมท่ีสามารถจดัสรรเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2558 จ านวน 13,935,530,534 บาท โดย
ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในปี 2558 คิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 1,105,881,230 บาท ดงันัน้ ธนาคารจะ
มีก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร ณ สิน้ปี 2558 จ านวน 12,829,649,304 บาท  

ธนาคารมีนโยบายท่ีจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีเหมาะสมตามผลการด าเนินงาน โดยคงไว้ซึ่งอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงท่ีแข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต ทัง้นี ้อตัราการ
จ่ายเงินปันผลปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 37.9 ของก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานเทียบกบัอตัราร้อยละ 35.7 ในปี 2557 
การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายปันผลของธนาคารท่ีก าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลในอตัรา
ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) สงูกว่าร้อยละ 12 ในฐานะธนาคารพาณิชย์ท่ีมี
คณุสมบตัิตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

( การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน )   
  

 
ก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร ณ ต้นปี 2557 

บาท 
11,014,069,255 

ก าไรสทุธิของธนาคารส าหรับปี 2558 2,914,305,956 
ปรับรายการที่ไมใ่ช่เงินสด 7,155,323 

ก าไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงนิปันผลส าหรับปี 2558 13,935,530,534 

เงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายจากผลการด าเนินงานของปี 2558 (1,105,881,230) 
ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิน้ปี 2558 12,829,649,304 
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 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานปี 2558 ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
- การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงานของปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั

และผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ 1.20 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้1,105,881,230 บาท 
โดยจ่ายเมื่อวนัท่ี 15 มกราคม 2559 

 อนุมตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 สว่นท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผล เป็น
เงินกองทนุตามเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุม่ ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

 เห็นด้วย 921,452,327 100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
 งดออกเสียง 0 0.00 
 บตัรเสีย 0 0.00 

   

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตจิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากในวาระท่ี 5 และ 6 ต่อไปนี ้เป็นการพิจารณาเร่ืองเก่ียวกับ
กรรมการธนาคาร ดงันัน้เพ่ือเป็นการเปิดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเต็มท่ี ตามแนวทางการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี คณะกรรมการสมัครใจออกจากท่ีประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระดังกล่าว และขอเรียนเชิญ  
ศ.ดร. ปราณี  ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เป็นผู้ด าเนินการประชมุในวาระนี ้ 

ศ. ดร. ปราณี ทินกร แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของธนาคารก าหนดให้ในการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้เลือกตัง้คณะกรรมการทัง้ชุดพร้อมกันในคราวเดียว ส่งผลให้คณะกรรมการทัง้คณะครบ
วาระการด ารงต าแหน่งพร้อมกนัในวนันี ้

ในวาระนีแ้บ่งการพิจารณาเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ วาระท่ี 5.1 เป็นการพิจารณาอนุมตัิจ านวนกรรมการ 
และ วาระท่ี 5.2 เป็นการพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการ 

วาระท่ี 5.1 การพิจารณาอนุมตัิจ านวนกรรมการ ข้อบงัคบัของธนาคารก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นโดยมติของท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนดจ านวนผู้ ท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครัง้คราวโดยให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร รวมทัง้มีสดัส่วนของกรรมการท่ีมี
สญัชาติไทยตามท่ีกฎหมายก าหนดซึง่ต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 



 

28 

ในการนีค้ณะกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้ 
ได้เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดจ านวนกรรมการ 9 คน ซึง่เท่ากับจ านวนกรรมการในปัจจุบัน โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิ
ออกเสียง 1 เสียงตอ่ 1 หุ้น  

วาระท่ี 5.2  การพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ  ตามข้อบงัคบัของธนาคาร  ก าหนดให้น าวิธีลงคะแนนเสียง
แบบสะสม (Cumulative Voting) ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และมาตรา 71 วรรค 
1 มาใช้เพ่ือช่วยให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสในการเลือกตัง้ตวัแทนเข้ามารับต าแหน่งกรรมการธนาคารมากย่ิงขึน้  โดยมี
ปัจจัยในการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ สรุปได้ดังนี ้1) การก ากับดูแลกิจการท่ีดี กฏหมายและกฏ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 2) ความต้องการและประโยชน์สูงสุดขององค์กร 3) ความรู้และความสามารถ 4) ประวตัิและ
ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ กฏหมายและอื่นๆ 5) ขนาดและ
องค์คณะกรรมการที่เหมาะสม   

ภายหลงัจากการพิจารณาคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทของบุคคล
ท่ีได้รับการคดัเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทใหญ่  โดยมีประวตัิ
ของบุคคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือ ดงัปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หน้า 52-75 ท่ีได้จัดส่งไปให้ท่านผู้ ถือหุ้น   
คณะกรรมการเห็นควรเสนอขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนี ้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

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 กรรมการอิสระ 
7. นายยาสโุร่ โยชิโคชิ กรรมการ 
8. นายชือ-เหา ซุน กรรมการ 
9. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ 

 ทัง้นี ้บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือดงักลา่ว ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว   

 จากนัน้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ เลขานุการบริษัท ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ข้อบงัคบัของธนาคารก าหนดให้น าวิธี
ลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ส าหรับการเลือกตัง้กรรมการธนาคาร โดยได้อธิบายวิธีการ
ลงคะแนนเสียงแบบสะสมในรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ  

  ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

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

 - อนุมัตจิ านวนกรรมการของบริษัทท่ี 9 คน ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 
 คะแนนเสียง 

(เสียง) 
ร้อยละ 

 เห็นด้วย 921,452,328 100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
 งดออกเสียง 0 0.00 
 บตัรเสีย               0              0.00 

 5.2   การพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการ 

 - อนุมัติการแต่งตัง้บุคคลดังรายช่ือต่อไปนีเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร ด้วยคะแนนเสียง   
  ดงัตอ่ไปนี ้

  
ชื่อ-นามสกุล   เหน็ด้วย 

(เสียง) 
ไม่เหน็ด้วย 

(เสียง) 
1. นายปลิว  มงักรกนก   921,452,335 0 
2. นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ   921,452,335 0 
3. รศ.ดร.องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์   921,452,335 0 
4. นางภทัรียา เบญจพลชยั   921,452,335 0 
5. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์   921,452,335 0 
6. นายสถิตย์ ออ๋งมณี   921,452,335 0 
7. นายยาสโุร่ โยชิโคชิ   921,452,335 0 
8. นายชือ-เหา ซุน   921,452,335 0 
9. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล   921,452,335 0 
     8,293,071,015 0 

       งดออกเสียง   0 

       บัตรเสีย 0 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 

ศ. ดร. ปราณี ทินกร  แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 
2559 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2559 มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการท่ีไมไ่ด้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิส
โก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ/หรือด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้
ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสั ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการ
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เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ีจะจ่าย
จริงในแต่ละคราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึงสิทธิท่ีกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติม กรณีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ิมเติม 

ข้อบังคับของธนาคารก าหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ ได้รับมอบหมายนัน้ให้
คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิงานในคณะกรรมการชดุอ่ืนปรากฏ
ตามรายละเอียดในสว่นท่ี 2 หวัข้อท่ี 8 การจดัการ และหวัข้อท่ี 9 การก ากบัดแูลกิจการของรายงานประจ าปี 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
บริษัทใหญ่จะเป็นผู้ พิจารณาอัตราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอัตราและ
องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการท่ีมีความสามารถและมีความส าคัญต่อการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการ โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายคา่ตอบแทนท่ีมากเกินความจ าเป็น  

ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหารจะพิจารณาตามหลกัปฏิบตัิโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม
นัน้ๆ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ท างาน ความตัง้ใจและทุ่มเท รวมทัง้คุณประโยชน์ต่างๆ ท่ีกรรมการแต่ละคน
สามารถท าให้กบับริษัทได้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการรายใดท าหน้าท่ีเพ่ิมเติม (เช่น การเป็น
สมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น) กรรมการรายนัน้จะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีเพ่ิมเติมดงักลา่ว  

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปีเพ่ือให้มัน่ใจวา่อตัราคา่ตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 
จากการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนในปัจจุบัน พบว่าอตัราดงักล่าวแม้จะสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไปใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั  ในภาพรวมเมื่อเทียบกบัสินทรัพย์ รายได้ และก าไรของสถาบันการเงิน อตัราค่าตอบแทนของ
กลุม่ทิสโก้อยู่ในระดบัต ่ากวา่เกณฑ์ปกติเลก็น้อย  อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากอตัราการเติบโตของสินทรัพย์ รายได้ 
และก าไรบริษัทในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรก าหนดให้คงค่าตอบแทน
คณะกรรมการไว้ในอตัราเดิม 

ดงันัน้ คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควร
เสนอให้ผู้ ถือหุ้ น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนส าห รับกรรมการ ท่ีมิ ไ ด้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริ ษัท  
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเ งินรางวลั 
เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสั ไม่เกินท่านละ 600,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้น จะก าหนดจ านวนเงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ี
จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึงสิทธิท่ีกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติมกรณีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ิมเติม 
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ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม กรรมการท่ีเป็นผู้ ถือหุ้น  ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน) 

มต ิ: อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอตัราเดิมให้แก่กรรมการท่ีมิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุม่ทิสโก้ ในรูปของเงิน
รางวัล เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้มีผล
ตลอดไปหรือจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้น จะก าหนด
จ านวนเงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ีจะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึงสิทธิท่ีกรรมการจะได้รับ
คา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าท่ี
เพ่ิมเติม ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

 เห็นด้วย  921,452,355 100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
 งดออกเสียง 0 0.00 
 บตัรเสีย               0              0.00 

และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัตามท่ีเสนอ 

ภายหลงัจากท่ีประชมุพิจารณาวาระท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการเสร็จสิน้แล้ว บุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการทกุท่านของธนาคารจงึกลบัเข้าร่วมประชมุตอ่ไป 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2559 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับ  
ปี 2559 และขอให้ รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้

รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ กลา่วตอ่ท่ีประชุมว่า ข้อบงัคบัของธนาคารก าหนดให้ท่ีประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของธนาคาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของธนาคาร ส าหรับปี 2559 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 2559 โดยมีคา่ตอบแทนจ านวนไมเ่กิน 3,700,000 บาท โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 
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- นางสาวสมใจ คณุปสตุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4499 และ/หรือ 
- นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4951  

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้  ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีดงักล่าว
ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว   

ประวตัิของผู้สอบบญัชีทัง้ 2 ท่าน ปรากฏในหน้า 80-81 ของหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมท่ีได้จดัส่งไป
ให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว  

ส าหรับคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของธนาคาร ส าหรับปี 2559 ท่ีเพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 3.1 เป็นไปตาม
ตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากการบงัคบัใช้มาตรฐานบญัชีใหม ่และหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

( การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน )   

มต ิ : อนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั (เดิมช่ือบริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 
จ ากดั) เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารส าหรับปี 2559 โดยได้รับคา่ตอบแทนจ านวนไมเ่กิน 3,700,000 บาท 
โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี ้
- นางสาวสมใจ คณุปสตุ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4499  และ/ หรือ 
- นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4951   

โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีได้ 

 ด้วยคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

 เห็นด้วย 921,452,335 100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
 งดออกเสียง 0 0.00 
 บตัรเสีย               0              0.00 

 

วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายมงคลชยั ม้าวิเชียร ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

 ถาม มมุมองและการเตรียมการของผู้บริหารต่อประเด็นแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีมีผลต่อการด าเนินการและ
ความสามารถในการท าก าไร  
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ตอบ นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ ชีแ้จงวา่ ผู้บริหารตระหนกัดีถงึวิธีการบริหารจดัการตอ่สภาวะเศรษฐกิจดงักลา่ว
มาโดยตลอด สิ่งแรกคือ การบริหารความเสี่ยง ซึง่ทิสโก้มีวินยัในการบริหารจดัการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด เช่น การตัง้
ส ารองโดยวิธีการมองไปข้างหน้า และเป็นธนาคารของไทยแห่งเดียวท่ีใช้ระบบ Internal Rating Based นอกจากนีใ้น
การประกอบธุรกิจ ก็จะต้องประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนก่อนเสมอ เห็นได้จากธุรกิจเช่าซือ้ท่ีมีการปรับตัว
คอ่นข้างเร็ว NPL อยู่ในระดบัคอ่นข้างต ่า และมีส ารองเผ่ือท่ีเพียงพอตลอดเวลา ในการส ารองจะแบ่งเป็นส ารองในส่วน
ท่ีมองว่าหนีม้ีปัญหา ส ารองส่วนเผ่ือส าหรับหนีด้ีซึ่งอาจจะมีปัญหา และส ารองส่วนเกิน โดยในปีนีม้ีการตัง้ส ารอง
สว่นเกินประมาณ 900 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากประมาณ 400-500 ล้านบาท ในปีท่ีแล้ว และแม้ว่าการคาดการณ์รายได้
หลายอย่างจะปรับตวัดีขึน้ การตัง้ส ารองสว่นเกินนีจ้ะยงัคงมีอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจว่าจะมีเงินส ารองในส่วนนีด้แูล
ตลอดเวลา 

 ในส่วนของการบริหารจดัการค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนกังาน จะบริหารโดยดใูนระยะ
ยาวและมีการตัง้ส ารองกนัเอาไว้ เพ่ือให้การบริการจดัการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดงัจะเห็นในปีท่ีผ่านมามีความ
จ าเป็นในการตัง้ส ารองเพ่ิมจ านวนมาก แต่ทิสโก้ยงัสามารถรักษาระดบัการท าก าไรได้เน่ืองจากการบริหารจดัการท่ีมี
การตัง้ส ารองสว่นเผ่ืออย่างเพียงพอตลอดเวลา นอกจากนีย้งัสามารถบริหารจดัการให้ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายแปรผนั
ในสดัสว่นท่ีสงูเมื่อเทียบกบัคา่ใช้จ่ายคงท่ี สง่ผลให้คา่ใช้จ่ายมีการแปรผนัตามระดบัรายได้และคงความสามารถในการ
รักษาระดบัการท าก าไร 

 ด้วยวิธีบริหารความเสี่ยงหรือท าธุรกิจแบบ Risk Adjusted Return คือการมองความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน โดยเลือกท าธุรกิจท่ีมีความเสี่ยงและผลตอบแทนเหมาะสม รักษาวินยัในการบริหารความเสี่ยง การมอง
เผ่ืออนาคต การตัง้ส ารองท่ีเพียงพอตลอดเวลาเผ่ือความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ และลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีมี
ส ารองเผ่ือความผันผวนของการด าเนินงานในอนาคต รวมถึงมีค่าใช้จ่ายผันแปรท่ีมีสัดส่วนมากเมื่อเทียบกับ
คา่ใช้จ่ายคงท่ี คา่ใช้จ่ายของทิสโก้จงึผนัแปรตามระดบัรายได้ ส่งผลให้ระดบัผลตอบแทนต่อเงินกองทุนอยู่ในระดบัท่ีดี 
มีระดบั NPL ท่ีต ่ามากเม่ือเทียบกบัอตุสาหกรรม และมีต้นทุนต่อรายได้อยู่ในระดบัต ่า ซึง่เช่ือว่าจะสร้างความมัน่ใจให้
ผู้ ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอีก  

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีมาประชมุ และกลา่วปิดประชมุเวลา 11.00 น. 
 
 

                                                    - ปลิว มงักรกนก -        
                                                                               (นายปลิว มงักรกนก) 
      ประธานท่ีประชมุและประธานคณะกรรมการบริษัท 
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วาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี 2559 ดังปรากฏใน
รายงานประจ าปี 

 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

คณะกรรมการได้สรุปรายละเอียดการด าเนินธุรกิจพร้อมค าอธิบายประกอบผลการด าเนินงานประจ าปี  
2559 ไว้อย่างชัดเจนในรายงานคณะกรรมการดงัปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1-A3 ของรายงาน
ประจ าปี ตามรายละเอียดท่ีแนบมาด้วยนี ้ 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้สตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 
2559 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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รายงานจากคณะกรรมการ 

 
เศรษฐกิจไทยกลบัมาฟืน้ตวัเป็นล าดบัอย่างตอ่เน่ืองตลอดปี 2559 ผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 

การขยายตวัของภาคการท่องเท่ียว และการเร่ิมฟื้นตวัของการบริโภคภาคเอกชน รายได้ภาคการเกษตรปรับตวัดีขึน้
เล็กน้อยหลงัจากปัญหาภัยแล้งในหลายพืน้ท่ีในประเทศไทยได้ผ่านพ้นไป แต่ภาคการอุปโภคบริโภคยังคงได้รับแรง
กดดนัจากหนีค้รัวเรือนท่ียงัคงอยู่ในระดบัสงู ในขณะเดียวกนัการลงทนุภาคเอกชนยงัคงออ่นตวั   ตามผลผลิตส่วนเกิน
ท่ียังคงเหลือและอุปสงค์ในอนาคตท่ียังซบเซา ภาคการส่งออกเร่ิมมีสญัญาณการฟื้นตวัจากราคาน า้มนัและสินค้า    
โภคภณัฑ์ท่ีปรับตวัดีขึน้ ในภาวะท่ีเศรษฐกิจภายในประเทศขบัเคลื่อนไปอย่างช้าๆ เศรษฐกิจโลกประสบกบัภาวะความ
ผันผวนและความไม่แน่นอน เต็มไปด้วยความท้าทายรอบด้าน ทัง้การปรับขึน้ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ      
การชะลอตวัของกลุ่มยูโรโซน ผลการลงประชามติเพ่ือออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร 
(Brexit) ความไม่แน่นอนทางการเมืองหลงัการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และการอ่อนตวัของเศรษฐกิจจีน ทัง้นี ้
เศรษฐกิจในประเทศมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 3.2 

 
ในปี 2559 สินเช่ือของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขยายตวัร้อยละ 2.0 ชะลอตวัลงจากปี 2558 ท่ีขยายตวัร้อยละ 

4.3 ตามนโยบายการให้สินเช่ือท่ีเข้มงวด และความต้องการสินเช่ือท่ีลดลง ระดบัหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์เพ่ิมสูงขึน้ สาเหตุหลักมาจากกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ียังคงได้รับผลกระทบในช่วง
เศรษฐกิจที่เปราะบาง สินเช่ือบรรษัทขนาดใหญ่หดตวัลง จากการใช้จ่ายด้านการลงทุนภาคเอกชนท่ีระมดัระวงัภายใต้
ภาวะท่ีไม่มีตัวกระตุ้นใหม่ อย่างไรก็ดี ความต้องการสินเช่ือบุคคลยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง แต่ถูกจ ากัดด้วยหนี ้
ครัวเรือนท่ีอยู่ในระดบัสงู ทัง้นี ้ยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลงจากปีก่อนหน้าท่ีร้อยละ 3.9 จากการบริโภคท่ีชะลอตวั
และขาดปัจจยัการเติบโต ส าหรับการพฒันาธุรกิจการเงิน นโยบายภาครัฐขบัเคลื่อนไปสู่ระบบอตุสาหกรรมนวตักรรม
ใหม่ “ไทยแลนด์ 4.0 และเศรษฐกิจยุคดิจิตลั” ด้วยการริเร่ิมโครงสร้างพืน้ฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment) ผ่านบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่-พร้อมเพย์ (Prompt-Pay) ซึง่เป็นการ
ด าเนินการร่วมกันระหว่างธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง นอกจากนี ้การเร่ิมต้นของยุคเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม ่
“ฟินเทค (FinTech)” กระตุ้นให้เกิดการพฒันาของโครงสร้างสนบัสนนุทัง้ระบบซึง่รวมถงึระบบการเงินการธนาคารด้วย 

 
ในทางกลบักนั ปีท่ีผ่านมาตลาดทุนไทยปรับตวัเพ่ิมขึน้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่นเมื่อ

เปรียบเทียบกบัตลาดหลกัทรัพย์ในภมูิภาค ทัง้นี ้ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปิดท่ี 1,542.94 จดุ คิดเป็นผลตอบแทนร้อยละ 
19.8 เพ่ิมขึน้จาก 1,288.02 จุด จากสิน้ปี 2558 ภายใต้ภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ตลาดหุ้นไทยนับเป็น
ตลาดหุ้นท่ีขยายตวัสงูสดุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และสงูสดุเป็นอนัดบั 2 ของภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก 

 
ในปี 2559 ธนาคารทิสโก้มีผลประกอบการท่ีโดดเด่นแม้ในภาวะท่ีธุรกิจชะลอตวั ก าไรสทุธิส าหรับปี 2559 มี

จ านวน 3,688 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 26.5 เทียบกบัปีก่อนหน้า โดยการเติบโตเป็นผลมาจากความสามารถในการ
บริหารอตัราผลตอบแทนทางธุรกิจภายใต้ภาวะท่ีธุรกิจมีการแข่งขนัสงู ธุรกิจหลกัขบัเคลื่อนไปได้ด้วยกิจกรรมทางธุรกิจ
ท่ีเพ่ิมมากขึน้ ทัง้นีธุ้รกิจนายหน้าประกนัภยัยงัคงขยายตวัอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้ค่าใช้จ่ายส ารองหนีส้ญูปรับลดลง
อย่างมาก เช่นเดียวกบัหนีท่ี้ไมก่่อให้เกิดรายได้ท่ีปรับตวัลดลงอย่างมากถงึท่ีร้อยละ 2.3 จากนโยบายการปล่อยสินเช่ือ
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ท่ีเข้มงวดของธนาคารทิสโก้และการบริหารความเสี่ยงท่ีรอบคอบ การบริหารธุรกิจท่ีดีเย่ียมของธนาคารทิสโก้ส่งผลให้
ธนาคารทิสโก้สามารถรักษาผลประกอบการในระดับต้นๆ ของอุตสาหกรรม ด้วยอัตราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้ นท่ี      
ร้อยละ14 สงูสดุในกลุม่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์  

 
ในภาวะท่ีสินเช่ือชะลอตวั ธุรกิจสินเช่ือปรับตวัลดลงร้อยละ 5.5 จากปีก่อนหน้าจากยอดขายรถยนต์ท่ียงัคงซบ

เซา อย่างไรก็ดี ธนาคารทิสโก้ยงัคง   ยดึกลยทุธ์การขยายธุรกิจเฉพาะด้านท่ีมีความเช่ียวชาญ โดยใช้โอกาสท่ีมีให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ โดยสินเช่ืออปุโภคบริโภคยงัคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งท่ีร้อยละ 13.8 ธุรกิจสินเช่ือบรรษัทสามารถเติบโต
ได้ดี จากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทัง้คณุภาพสินทรัพย์ปรับตวัดีขึน้ จากการปรับโครงสร้างหนีข้อง
ลกูหนีร้ายใหญ่รายหนึง่ส าเร็จลง นอกจากนี ้ธนาคารทิสโก้ได้เข้าลงนามในสญัญาซือ้ธุรกิจลกูค้ารายย่อยจาก ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) โดยธุรกิจท่ีจะรับโอน ได้แก่ ธุรกิจสินเช่ือบุคคล ธุรกิจสินเช่ือเพ่ือการ
เคหะ ธุรกิจสินเช่ือธุรกิจรายย่อย ธุรกิจบริหารความมัง่คัง่ และธุรกิจเงินฝากบุคคล ซึง่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และเป็นโอกาสทางธุรกิจส าหรับการเติบโตขององค์กรในระยะยาว ประโยชน์จากการ
ขยายธุรกิจในครัง้นีถื้อว่าตอบโจทย์แผนการเติบโตธุรกิจในด้านการขยายฐานลูกค้า การเพ่ิมผลิตภัณฑ์ในการ
ให้บริการ และการเพ่ิมช่องทางการขายผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลตอบแทนสงู และผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองตามความเช่ียวชาญ
ของธนาคารทิสโก้ 

 
ธนาคารทิสโก้ยงัคงมุ่งมัน่ในการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีดีท่ีสดุท่ีสามารถตอบโจทย์ในทุกด้านตามความ

ต้องการของลกูค้า ธนาคารทิสโก้เป็นหนึ่งในผู้จัดการเงินกู้ และผู้ ร่วมสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 
จ ากดั (มหาชน) (BJC) ซึง่ได้รับรางวลั “Best acquisition financing, Thailand” ในงาน The Asset Triple A Country 
Awards 2016 จากนิตยสาร The Asset ซึง่เป็นนิตยสารการเงินชัน้น าแห่งเอเชียส าหรับผู้ออกหลกัทรัพย์และนกัลงทนุ  

 
ธนาคารทิสโก้ยึดมัน่ในการให้ความส าคญัต่อการพฒันาอย่างยัง่ยืนตามแนวทางของทิสโก้ ซึง่เป็นบริษัทแม่

ของกลุ่ม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ค่านิยมหลกั อีกทัง้เป็นการเสริมสร้างรากฐานท่ีมั่นคงให้แก่การเติบโตอย่าง
ยัง่ยืนในระยะยาว เพ่ือเป็นการรับรองว่าทิสโก้เป็นองค์กรท่ีท าธุรกิจตามหลกัเกณฑ์ ESG (สิ่งแวดล้อม สงัคม และการ
ก ากบัดแูล) ทิสโก้ได้รับประกาศนียบตัร “Certificate of ESG100 Company 2016 ” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 โดยสถาบนั
ไทยพฒัน์ ในฐานะเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และ
ธรรมาภิบาล ในปีนี ้ทิสโก้ได้เร่ิมวางกลยทุธ์การด าเนินงานอย่างยัง่ยืน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึง
แง่มมุของ ธรรมาภิบาล เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ทิสโก้ได้จดัท ารายงานความยัง่ยืนเป็นปีแรก ตามหลกัเกณฑ์ 
ESG เพ่ือเป็นรายงานท่ีแสดงถงึความตัง้ใจในการประเมินผลการด าเนินงานด้านความยัง่ยืนและเปิดเผยผลลพัท์ให้แก่ผู้มี
ส่วนได้เสีย จากการริเร่ิมการจัดท านี ้รายงานความยั่งยืนของทิสโก้ได้รับเกียรติบัตรด้านความยั่งยืน “Certificate of 
Recognition for SDG-Enhanced Sustainability Report 2016” จากสถาบนัไทยพฒัน์ 

 
การก ากบัดูแลกิจการที่ดีถูกปลกูฝังอยู่ในวฒันธรรมองค์กรของทิสโก้ ผ่านมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการ และ

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่ควบคมุโดยคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ การยึดหลกัคุณธรรมและจริยธรรมทาง
ธุรกิจถูกปลกูฝังในพนกังานทิสโก้เพ่ือเสริมสร้างแนวปฏิบตัิทางธุรกิจท่ีโปร่งใสและความน่าเช่ือถือขององค์กร ทัง้นี ้ทิสโก้
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ได้รับประกาศนียบัตรการต่ออายุผู้ ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านทจุริต (CAC) พร้อมร่วมรับมือกบัปัญหาการทจุริตคอร์รัปชนัในองค์กรเอกชน นอกจากนี ้ปีนีเ้ป็นอีกปีท่ีทิสโก้ได้รับ
การประเมิน “รายงานการก ากบัดแูลกิจการดีเลิศ” จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
ทิสโก้จะไม่สามารถประสบความส าเร็จทัง้หมดได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรท่ีมีความสามารถ

และเช่ียวชาญของทิสโก้ เป้าหมายหลกัของบริษัทคือการกระตุ้นให้พนักงานไปถึงศักยภาพอนัสูงสุด โครงการการ
พฒันาบุคลากรถูกน ามาใช้อย่างทัว่ถึง เพ่ือกระตุ้นให้พนักงานสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างดีท่ีสดุในด้านท่ีตนช านาญ            
ในขณะเดียวกนัจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความสามารถในด้านอื่นๆข้ามสายงานอีกด้วย ระบบ E-Learning ซึง่ดแูลโดย
ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ สามารถท าให้พนักงานเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ต่างๆได้เท่าเทียมกันและพร้อมกันทั่วประเทศ            
ในระหว่างปีท่ีผ่านมา ทิสโก้น าเสนอแบบทดสอบภาคบังคับ โดยพนักงานทุกคนต้องเข้าร่วมและผ่านการทดสอบ
เก่ียวกบัข้อมลูความรู้องค์กร อนัได้แก่ ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของทิสโก้ กฎเกณฑ์และข้อบงัคบั และค่านิยมองค์กร เป็นต้น 
นอกจากการรักษาสภาพแวดล้อมการเป็นองค์กรแห่งความสขุแล้ว ทิสโก้ยงัเป็นองค์กรท่ีสนบัสนุนการเติบโตด้านการ
เรียนรู้และการพฒันาตนเองอีกด้วย     

   
ทิสโก้ด าเนินโครงการด้านการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา

ด้านการศกึษาแก่สงัคม ทัง้การมอบทุนการศกึษาผ่านมลูนิธิทิสโก้เป็นประจ าทุกปี ไปจนถึงโครงการการสร้างอาคาร
เรียน อีกทัง้ โครงการการให้ความรู้ทางการเงินของทิสโก้ยงัคงได้รับการสนบัสนุนมาโดยตลอด สอดคล้องตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทิสโก้จัดกิจกรรมค่ายการเงินทิสโก้ภายใต้
แนวคิด “ออมก่อนใช้ สร้างวินยัทางการเงิน” เพ่ือสร้างจิตส านึกและกระตุ้นวินยัทางการเงินแก่เยาวชน นอกจากนีย้งัมี
โครงการ “ฉลาดเก็บฉลาดใช้” ซึง่จดัโดยสาขาสมหวงัทัว่ประเทศ โดยมีจดุมุ่งหมายท่ีจะอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชน 
โดยเน้นการวางแผนการเงินครัวเรือน  การรู้ทันหนีน้อกระบบ และแนะน าการออมและการใช้จ่ายอย่างถูกวิธี ทัง้นี ้     
ทิสโก้ให้ความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ เช่น สมาคมธนาคารไทย และชมรม CSR ในการด าเนินกิจกรรมให้ความรู้
ทางการเงินตา่งๆแก่สงัคมอีกด้วย 

 
ส าหรับปี 2560 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟืน้ตวัอย่างต่อเน่ือง จากการกลบัมาฟืน้ตวัของภาคการส่งออก การ

กระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐจากโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และการขยายตัวของภาคการท่องเท่ียว ตลาดรถยนต์
คาดวา่จะปรับตวัดีขึน้ในช่วงคร่ึงปีหลงั หลงัจากการปลดล็อกรถยนต์จากโครงการรถคนัแรก และตลาดกลบัเข้าสู่รอบ
การซือ้รถยนต์ใหม่อีกครัง้ ส าหรับตลาดโลก แนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังคงเต็มไปด้วยความท้าทายท่ีหลากหลาย โดย
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาน่าจะสามารถฟืน้ตวัได้ดีหลงัจากประธานาธิบดีคนใหม่ประกาศมุ่งเน้นกิจการภายในประเทศ 
ในขณะท่ีเศรษฐกิจในกลุม่ประเทศสหภาพยุโรปและจีนยงัคงประสบปัญหาความไม่แน่นอนของปัจจยัด้านการเติบโต 
ส าหรับกลุ่มธุรกิจการธนาคาร การเร่ิมต้นของเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) จะผลกัดนัให้ธนาคารพาณิชย์ปรับใช้
ระบบการท างานแบบดิจิทลัเต็มรูปแบบ ด้วยความรอบคอบในการท าธุรกิจและความแข็งแกร่งของระดบัเงินกองทุน
ของทิสโก้ ทิสโก้มัน่ใจวา่บริษัทมีรากฐานท่ีมัน่คงและพร้อมรองรับความท้าทายตา่งๆท่ีจะเข้ามาอย่างแน่นอน 
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ในโอกาสนี ้คณะกรรมการขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ ถือหุ้นท่ีให้การสนับสนุนธนาคารทิ
สโก้มาโดยตลอดแม้ในเวลาท่ียากล าบาก  อีกทัง้ เราเช่ือว่าด้วยความตัง้ใจ ทุ่มเท และร่วมมือกันของผู้บริหารและ
พนกังาน จะท าให้ธนาคารทิสโก้สามารถฝ่าฟันอปุสรรคตา่งๆ และเติบโตอย่างมีคณุคา่ในปีตอ่ๆไป 

 
ในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี ้ ในนามของพนกังานทิสโก้ทกุคน คณะกรรมการขอน้อมถวายความอาลยัต่อ

การเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคณุอนัหาท่ีสดุ
มิได้ พระราชปณิธานในการทรงงานเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย ตลอดรัชสมยัของพระองค์ จะยงัคง
จารึกและตราตรึงในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป 
   

คณะกรรมการ
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วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ 
จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

จากรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคาร
ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ได้แสดงฐานะการเงินอย่างถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ สอบบัญชีว่างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จได้แสดงผลประกอบการและฐานะการเงินของธนาคารทิสโก้ถูกต้องตามท่ีควร ทัง้นี ้รายงานของผู้สอบบญัชี 
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏในเอกสารแนบ 
8 ของรายงานประจ าปี  

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 และ 
                อนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 เป็นเงินกองทุน 
 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ในปี 2559 ธนาคารมีก าไรสุทธิจ านวน  3,687,556,590 บาท เพ่ิมขึน้ 773,250,634 บาท จากปี 2558 ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย การจ่ายเงินปันผล
จะต้องจ่ายจากก าไรท่ีเป็นเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนท่ีเหลือจากการจัดสรรเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย  
เน่ืองจากเงินส ารองตามกฎหมายได้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องจัดสรรเป็นเงินส ารองตาม
กฎหมายส าหรับปี 2559 เพ่ิมเติมอีก ทัง้นี ้ธนาคารทิสโก้มีก าไรจากผลการด าเนินงานและก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2559 ตามรายละเอียดดงันี ้  

งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2559 ของธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)  

ธนาคารมีก าไรสะสมท่ีสามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2559 จ านวน 16,502,420,952 บาท โดย
ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 คิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 2,027,448,922 บาท ดงันัน้ ธนาคารจะมีก าไร
สะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร ณ สิน้ปี 2559 จ านวน 14,474,972,030 บาท  

ธนาคารมีนโยบายท่ีจ่ายเงินปันผลในอัตราท่ีเหมาะสมตามผลการด าเนินงาน โดยคงไว้ซึ่งอัตราส่วน
เงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี่ยงท่ีแข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ทัง้นี ้อัตรา
การจ่ายเงินปันผลปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 55.0 ของก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงาน เทียบกบัอตัราร้อยละ 37.9 ในปี 
2558 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายปันผลของธนาคารท่ีก าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผล 
ในอัตราท่ีเหมาะสมเพ่ือให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง  (BIS Ratio) สูงกว่าร้อยละ 12 ในฐานะธนาคาร
พาณิชย์ท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  

 

 

ก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท) 

12,829,649,304 

ก าไรสทุธิของธนาคารส าหรับปี 2559 3,687,556,590 

ปรับรายการที่ไมใ่ช่เงินสด (14,784,942) 

ก าไรสะสมทีส่ามารถจัดสรรเป็นเงนิปันผลส าหรับปี 2559 16,502,420,952 

เงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายจากผลการด าเนินงานของปี 2559  (2,027,448,922) 

ก าไรสะสมทียั่งไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2559 14,474,972,030 
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ในการนี ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงาน
ปี 2559 ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงานของปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัและ   
ผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ 2.20 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 2,027,448,922 บาทโดยจ่ายเมื่อ 
วนัท่ี 6 มกราคม 2560  

และเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิดงัตอ่ไปนี ้
- การจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 ส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินกองทุน

ตามเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงาน
ส าหรับปี 2559 และอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 เป็นเงินกองทนุ 

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตจิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 

 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้ผู้ ถือหุ้ นโดยมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก าหนดจ านวนผู้ ท่ีจะด ารงต าแหน่ง
กรรมการของธนาคารเป็นครัง้คราวโดยให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทัง้นี ้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และมีกรรมการที่มีสญัชาติไทยตามท่ีกฎหมายก าหนด  

นอกจากนี ้ข้อบงัคบับริษัทก าหนดให้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้เลือกตั ง้คณะกรรมการ 
ทัง้ชดุพร้อมกนัในคราวเดียว โดยให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือคณูด้วยจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ 
(2) ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย
เพียงใดก็ได้ 

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

เพ่ือให้สอดคล้องกับหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี กฎหมาย และกฎข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง โดยค านึงถึงความ
ต้องการและประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่จะพิจารณา
คดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ 
มีความเข้าใจเพียงพอด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือน าเสนอต่อผู้
ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการ 

นอกจากนี ้บุคคลที่ได้รับคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิบตัิการก ากบัดแูลกิจการของทิสโก้ ซึง่เข้มงวดกว่าประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นับรวมถึงหุ้นท่ีถืออยู่โดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ 
หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
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4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามลกัษณะท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน กบับริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวาง         
การใช้วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่              
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของ
ส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็น                
ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้ นส่วนผู้ จัดการของผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ด้วยเว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น 
ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษา
ท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย และ  

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

ภายหลงัจากการพิจารณาคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการธนาคารของบุคคลท่ี
ได้รับการคดัเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการเห็นควร
เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาก าหนดจ านวนกรรมการ 9 คน และอนุมัติการแต่งตัง้บุคคลดังต่อไปนีเ้ป็นกรรมการ
ธนาคาร ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดประวตัิผู้ ท่ีได้รับการเสนอเป็นกรรมการ
ธนาคาร ปรากฏตามท่ีแนบมาพร้อมนี ้
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รายนาม ต าแหน่งที่เสนอ 

1. นายปลิว  มงักรกนก กรรมการอิสระ  

2. นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ 

3. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ กรรมการอิสระ 

4. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการอิสระ  

5. นายสถิตย์ ออ๋งมณี กรรมการอิสระ 

6. นายทาคาชิ คโุรเมะ กรรมการ 

7. นายชือ-เหา ซุน กรรมการ 

8. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ 

9. นายศกัด์ิชยั พีชะพฒัน์ กรรมการ 
 

 

 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการของธนาคารท่ี 9 คน และแต่งตัง้
กรรมการตามท่ีเสนอ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ส าหรับการพิจารณาอนมุตัิจ านวนกรรมการของธนาคาร ต้องการคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ส าหรับการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ
สะสม (Cumulative Voting) ตามข้อบงัคบัของธนาคาร  
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 1 

ช่ือ-นามสกุล : นายปลิว มังกรกนก 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 

อายุ : 68 ปี 

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 "Energy Literacy for a Sustainable Future" 

 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560)  2,221,010 หุ้น หรือ 0.28% ของหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมด 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  - ไม่มี - 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการธนาคาร   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  



 

54 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 

 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 9 ปี            

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

(หมายเหต:ุ  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2555  

 รวมระยะเวลา 5 ปี) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 12  ปี        

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 1 กรกฎาคม 2548) 

(หมายเหต:ุ  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2555  

 รวมระยะเวลา 5 ปี) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 2553-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ  

 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 2552-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ  

 2554-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น (จ านวน 1 แห่ง) 

2559-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล  

2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (จ านวน 2 แห่ง) 

2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ชชัวาลย์-รอยลั แฮสโคน่ิง จ ากดั  

2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  

หน่วยงานอื่น (จ านวน 3 แห่ง) 

2558-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2554-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิหมอเสม พริง้พวงแก้ว 

2547-ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 
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ประสบการณ์การท างาน 

กลุ่มทสิโก้ 

2552-2553 ประธานคณะกรรมการบริหาร  บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มทสิโก้  

2551-2553 กรรมการ  

2548-2551 กรรมการ  ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 ประธานคณะกรรมการบริหาร   

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2548-2549 เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา  

2545-2548 กรรมการ  บริษัทเงินทนุ ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 ประธานคณะกรรมการบริหาร  

 กรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2533-2554 กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2556-2558 

 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ส านกับริหารหลกัสตูรวศิวกรรมนานาชาติ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2555-2558 ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน)  

2550-2558 รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2516-2555 กรรมการ บริษัท อตุสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ จ ากดั 

2553-2554 กรรมการ บริษัท โซลิโด จ ากดั 

 

คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล ท่ีอาจมี
ความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า   

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 2 

ช่ือ-นามสกุล : นางอรนุช  อภศัิกดิ์ศริิกุล 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการ 

อายุ : 58 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

วุฒกิารศกึษา : ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์(บริหารธุรกิจ) 

 มหาวทิยาลยัเวสเทร์ิน 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ (การเงิน) 

นิตศิาสตร์บณัฑติ  

บริหารธุรกิจบณัฑติ (บญัชีและการเงิน) 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  

หลกัสตูรตอ่ต้านการทจุริตส าหรับผู้บริหารระดบัสงู 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) 

 สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 12 

 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นท่ี 5 

 สถาบนัวิทยาการการค้า มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560)  - ไม่มี - 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  - ไม่มี - 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการธนาคาร   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100) 
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จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 9   ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 12 ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 26 เมษายน 2548) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 

 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

2553-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2551-ปัจจบุนั กรรมการ  

2553-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

2548-ปัจจบุนั กรรมการ  

2557-ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั 

 กรรมการ  

 กรรมการตรวจสอบ  

2557-ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั 

 กรรมการ  

 กรรมการตรวจสอบ  

 2554-ปัจจุบนั กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 

 2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ศนูย์การเรียนรู้ทสิโก้ จ ากดั 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น 

- ไม่มี -   

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี -   

หน่วยงานอื่น (จ านวน 2 แห่ง) 

2558-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ SHIFT Fund Facility 
Investment 

The United Nations Capital Development Fund 
(UNCDF) 

2558-ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
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ประสบการณ์การท างาน 

กลุ่มทสิโก้ 

2553-2559 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มทสิโก้ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2556-2557 รักษาการหวัหน้าพฒันาธุรกิจและกลยทุธ์  

2553-2554 ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั 

2552-2554 กรรมการ  

 กรรมการตรวจสอบ  

2553-2554 ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั 

2552-2554 กรรมการ  

 กรรมการตรวจสอบ  

2553-2554 ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั 

2552-2554 กรรมการ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2555-2556 อนกุรรมการบริหารความเส่ียง กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

2553-2554 ท่ีปรึกษาคณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียง  
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 3 

ช่ือ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการเลือกตัง้ : กรรมการอิสระ 

อายุ : 62 ปี 

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 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560)  - ไม่มี - 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  - ไม่มี - 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100) 
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จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการธนาคาร   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ : 

 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  9   ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                         12  ปี        

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 26 เมษายน 2548) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 

เหตุผลในการเสนอแต่งตัง้กรรมการอิสระ
ทีด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเน่ืองกัน 

: รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์  เป็นบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถเป็นท่ียอมรับอย่างสูง มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจสถาบนั
การเงินท่ีเหมาะสมและจ าเป็นตอ่การสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการให้
บรรลเุป้าหมาย 

 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น 

- ไม่มี -   

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

-ไม่มี-   
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ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ต่อ) 

หน่วยงานอื่น (จ านวน 5 แห่ง) 

2559-ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียง การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

2557-ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

2555-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

2545-ปัจจบุนั คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบญัชีภาครัฐ กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

2535-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาฝ่ายก ากบับริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ประสบการณ์การท างาน 

กลุ่มทสิโก้ 

2554-2556 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2551-2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

2550-2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

2548-2554 กรรมการอิสระ  

2548-2550 กรรมการตรวจสอบ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2555-2559 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

2557-2558 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 

2551-2558 กรรมการอิสระ  

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

2552-2558 คณะท างานเพ่ือตดิตามการปฏิบตัิด้านบญัชี
และบรรษัทภิบาล 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

2549-2558 ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล กองทนุเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ 

2540-2559 รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

2555-2556 คณะอนกุรรมการการเงินงบประมาณและ 

การลงทนุ 

การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย 

2554-2555 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

2547-2555 กรรมการอิสระ (ผู้ เช่ียวชาญด้านบญัชี) สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

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

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล ท่ีอาจมี
ความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า   

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 4 

ช่ือ-นามสกุล : นางภัทรียา เบญจพลชัย 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 

อายุ : 62 ปี 

สัญชาติ : ไทย  

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  

หลกัสตูร Driving Company Success with IT 

      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560)  - ไม่มี - 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  - ไม่มี - 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 91.7) 

  คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ   2 ครัง้ จากทัง้หมด   2 ครัง้ (ร้อยละ 100) 
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จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการธนาคาร   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 91.7) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ : 

 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 7  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 11 มิถนุายน 2553) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 6  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 22 เมษายน 2554) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 

 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2554-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ  

2553-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

2554-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)  

 กรรมการอิสระ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น (จ านวน 2 แห่ง) 

2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  

2559-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการตรวจสอบ  

 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (จ านวน 3 แห่ง) 

2556-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บางกอกกล๊าส จ ากดั (มหาชน) 

2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จ ากดั 

2545-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กระบี่ เภตรา จ ากดั 



 

65 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ต่อ) 

หน่วยงานอื่น (จ านวน 8 แห่ง) 

2556-ปัจจบุนั กรรมการประเมินกองทนุหมนุเวียน กระทรวงการคลัง 

2556-ปัจจบุนั คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD และ
อนกุรรมการศนูย์พฒันาการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2554-ปัจจบุนั กรรมการจรรยาบรรณ สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัป์ 

2553-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2553-ปัจจบุนั ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

2553-ปัจจบุนั คณะกรรมการวนิยักรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

2550-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษากิตติมศกัดิ์ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

 

ประสบการณ์การท างาน  

กลุ่มทสิโก้ 

- ไม่มี -   

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2554-2559 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
แหง่ประเทศไทย 

2554-2557 คณะกรรมการพิจารณากรรมการแหง่ปี สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2553-2556 

 

กรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

ประจ ากระทรวงกลาโหม 

ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 

 

2551-2555 

 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ 

ในคณะกรรมการประกอบธุรกิจคนตา่งด้าว 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 

 
คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ   

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล ท่ีอาจมี
ความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า   

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 5 

ช่ือ-นามสกุล : นายสถติย์ อ๋องมณี 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 

อายุ : 70 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

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

บญัชีบณัฑิต 
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560)  100,035 หุ้น หรือ 0.01% ของหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมด 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  - ไม่มี - 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ   2 ครัง้ จากทัง้หมด   2 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน 

  8 ครัง้ จากทัง้หมด   8 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการธนาคาร   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 2  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 22 เมษายน 2557) 

(หมายเหต:ุ  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัที ่7 มกราคม 2559  

 รวมระยะเวลา 1 ปี) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 2  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 22 เมษายน 2557) 

(หมายเหต:ุ  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัที ่7 มกราคม 2559  

 รวมระยะเวลา 1 ปี) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

2559-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2558-ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

2557-ปัจจบุนั กรรมการก ากบัดแูลกิจการ   

2559-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

2557-ปัจจบุนั กรรมการ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น  

- ไม่มี -   

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  

- ไม่มี -   

หน่วยงานอื่น  

- ไม่มี -   

 

ประสบการณ์การท างาน 

กลุ่มทสิโก้ 

2557-2559 กรรมการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2556-2557 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  

2555 NCC Ambassador  

2552-2553 ท่ีปรึกษา  

2557-2559 กรรมการ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

2548-2551 ท่ีปรึกษา  

2554-2556 ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั 

 กรรมการ  

 กรรมการตรวจสอบ  

2554-2556 ประธานคณะกรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จ ากดั 

 กรรมการ  

 กรรมการตรวจสอบ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

- ไม่มี -   
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คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล ท่ีอาจมี
ความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า   

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 6 

ช่ือ-นามสกุล : นายทาคาชิ คุโรเมะ  

Mr. Takashi Kurome   

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการ 

อายุ : 47 ปี 

สัญชาติ : ญ่ีปุ่ น 

วุฒกิารศกึษา : Bachelor of Economics 
The University of Tokyo, Japan 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560)  - ไม่มี - 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  - ไม่มี - 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   4 ครัง้ จากทัง้หมด   4 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการบริหาร   6 ครัง้ จากทัง้หมด   6 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการธนาคาร   4 ครัง้ จากทัง้หมด   4 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการบริหาร   6 ครัง้ จากทัง้หมด   6 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  1  ปี  

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 5 กรกฎาคม 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 5 กรกฎาคม 2559)        

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 1  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 5 กรกฎาคม 2559)  

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 5 กรกฎาคม 2559)       

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

 กรรมการบริหาร  

2559-ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น 

- ไม่มี -   

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (จ านวน 1 แห่ง) 

2559-ปัจจบุนั Managing Director MHBC Consulting (Thailand) Company Limited 

หน่วยงานอื่น 

- ไม่มี -   

 

ประสบการณ์การท างาน 

กลุ่มทสิโก้ 

- ไม่มี -   

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

- ไม่มี -   
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 7 

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

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการ 

อายุ : 39 ปี 

สัญชาติ : ไต้หวนั 

วุฒกิารศกึษา : Master of Science (Finance) 

 Bentley University, USA 

Master of Business Administration 

 Boston University, USA 

Bachelor of Arts (Economics) 

 Taipei University, Taiwan 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560)  - ไม่มี - 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  - ไม่มี - 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการธนาคาร   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 6  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 28 มิถนุายน 2554) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 3  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 22 เมษายน 2557) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 
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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  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น  

- ไม่มี -   

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (จ านวน 1 แห่ง) 

2556-ปัจจบุนั Senior Vice President CDIB & Partners Investment Holding Corporation 

หน่วยงานอื่น  

- ไม่มี -   
 

 

ประสบการณ์การท างาน 

กลุ่มทสิโก้ 

- ไม่มี -   

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2553-2555 Senior Manager  CDIB & Partners Investment Holding Corporation 

2555-2556 Assistant Vice President  
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 8 

ช่ือ-นามสกุล : นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการ 

อายุ : 55 ปี 

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 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560)  3,644,000 หุ้น หรือ 0.46% ของหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมด  

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   6 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 85.7) 

  คณะกรรมการบริหาร 11 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 91.7) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการธนาคาร   6 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 85.7) 

  คณะกรรมการบริหาร 11 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 91.7) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                      8  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                8  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 12 ธนัวาคม 2551) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

ม.ค. 2560-ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มทสิโก้ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

2558-ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการ  

2552-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร  

2551-ปัจจบุนั กรรมการ  

2552-ปัจจบุนั กรรมการ  ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบริหาร  

2552-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น  

- ไม่มี -   

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (จ านวน 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 (จ านวน 1 แห่ง) 

2553-ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมธนาคารไทย 

 

ประสบการณ์การท างาน 

กลุ่มทสิโก้ 

2553-2557 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

2552-2559 กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

2552-2554 กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั 

2548-2554 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

- ไม่มี -   
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 9 

ช่ือ-นามสกุล : นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการ 

อายุ : 49 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

วุฒกิารศกึษา : Master of Business Administration  

(International Business) 
University of Hawaii at Manoa, USA 

วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (โยธา) (เกียรตนิิยม) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

Japan-focused Management Program 
Japan-America Institute of Management Science, USA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  

หลกัสตูร Directors Accreditation Program 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) 

สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560)  66,177 หุ้น หรือ 0.01% ของหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมด  

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  - ไม่มี - 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  - ไม่มี -    

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  - ไม่มี -    

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                     - ไม่มี - 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                               - ไม่มี - 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

ม.ค. 2560-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

ม.ค. 2560-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น  

- ไม่มี -   

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (จ านวน 1 แห่ง) 

2549-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แอกซา่ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

หน่วยงานอื่น  

- ไม่มี -   

 

ประสบการณ์การท างาน 

กลุ่มทสิโก้ 

2553-2559 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

2553-2559 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสินเช่ือรายย่อย ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

2558-มี.ค. 2560 ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอชทีซี ลีสซิง่ จ ากดั 

2553-ก.พ. 2560 ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากดั 

2552-ก.พ. 2560 กรรมการ  

2552-มี.ค. 2560 ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทสิโก้ โตเกียว ลิสซิง่ จ ากดั 

2552-2554 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั 

2552-2554  กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

- ไม่มี -   
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 

 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2559 มีมติ
อนุมตัิค่าตอบแทนส าหรับกรรมการท่ีไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
และ/หรือด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และ
โบนสั ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ีจะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึง        
สิทธิท่ีกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท       
ให้ปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ิมเติม 

ข้อบงัคบัของธนาคารก าหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ ได้รับมอบหมายนัน้ให้คณะกรรมการเป็นผู้
ก าหนด ขอบเขตหน้าท่ีของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิงานในคณะกรรมการชดุอ่ืนปรากฏตามรายละเอียดใน
สว่นท่ี 2 หวัข้อท่ี 8 การจดัการ และหวัข้อท่ี 9 การก ากบัดแูลกิจการ ของรายงานประจ าปี 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
บริษัทใหญ่จะเป็นผู้ พิจารณาอัตราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดย อัตราและ
องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการท่ีมีความสามารถและมีความส าคัญต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมากเกินความจ าเป็น  ค่าตอบแทนส าหรับ
กรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหารควรพิจารณาตามหลกัปฏิบตัิโดยทัว่ไปในอตุสาหกรรมนัน้ๆ ซึง่พิจารณาจากประสบการณ์
ท างาน ความตัง้ใจและทุ่มเท รวมทัง้คณุประโยชน์ต่างๆ ท่ีกรรมการแต่ละคนสามารถท าให้กบับริษัทได้ ในกรณีท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการรายใดท าหน้าท่ีเพ่ิมเติม (เช่น การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น) 
กรรมการรายนัน้จะได้รับคา่ตอบแทนเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาคา่ตอบแทน
กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีเพ่ิมเติมดงักล่าว   

อนึง่ ส าหรับคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
ของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ว 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 ้ไม่รวมถึงสิทธิท่ี
กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเพ่ิมเติม นอกจากนีย้ังมีค่าตอบแทนท่ีมิใช่ตัวเงิน อาทิ รถประจ าต าแหน่งส าหรับประธานคณะกรรมการ การ
ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของบริษัท และประกันภัยกลุ่ม หรือประกันสุขภาพกลุ่ม เฉพาะ
ส าหรับกรรมการสญัชาติไทยท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป 
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ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปีเพ่ือให้มัน่ใจวา่อตัราคา่ตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 
จากการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนในปัจจุบัน พบว่า อตัราดังกล่าวต ่ากว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปในอุตสาหกรรม
เดียวกนั   

คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจงึเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนส าหรับกรรมการท่ีมิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) และ/หรือ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนราย
เดือน และโบนสั ไม่เกินท่านละ 600,000 บาทต่อปี การประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของบริษัท 
และประกันภัยกลุ่ม หรือประกันสุขภาพกลุ่ม เฉพาะส าหรับกรรมการสญัชาติไทยท่ีมีอายุ 60 ปีขึน้ไป โดยให้มีผล
ตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้น จะก าหนดจ านวนเงินท่ี
แน่นอน และจ านวนเงินท่ีจะจ่ายจริงในแตล่ะคราว ทัง้นี ้ไมร่วมถงึสิทธิท่ีกรรมการจะได้รับคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์
อื่นเพ่ิมเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ิมเติม  

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการในอตัราเดิมให้แก่กรรมการท่ีมิได้
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัท 
ในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ 600,000 บาทต่อปี 
การประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของบริษัท และประกนัภยักลุ่ม หรือประกนัสขุภาพกลุ่ม เฉพาะ
ส าหรับกรรมการสญัชาติไทยท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้น จะก าหนดจ านวนเงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ีจะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี ้ไม่
รวมถงึสิทธิท่ีกรรมการจะได้รับคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ิมเติม และคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการใน
ปัจจบุนั 

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุ 



 

79 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2560 
 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ข้อบงัคบัของธนาคารก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงิน
ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีธนาคารส าหรับปี 
2560 ตามแนวปฏิบตัิเร่ืองการคดัเลือกผู้สอบบญัชี และน าเสนอตอ่คณะกรรมการเพ่ือเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี ภายหลงัจากการพิจารณา คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นจ านวนไม่เกิน 4,300,000 บาท และ
คา่บริการอื่นเป็นจ านวนรวมไมเ่กิน 3,050,000 บาท  

รายละเอียดคา่ตอบแทนส าหรับปี 2560 เสนอโดยบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นดงันี ้

 
(หน่วย: บาท) 

ค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชี 2560 2559 เพิ่มขึน้ (ลดลง)  
(ร้อยละ) 

คา่สอบบญัชีของธนาคารทิสโก้  4,300,000  3,700,000  16.2 
คา่บริการอื่น 3,050,000 1,050,000 190.5 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของธนาคารโดย บริษัท ส านกังาน อีวาย ส าหรับปี 2560 จ านวน 4,300,000 บาท 
เพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 16.2 หรือ 600,000 บาท การปรับเพ่ิมของค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นไปตามปริมาณงานท่ี
เพ่ิมขึน้ ตามการบงัคบัใช้มาตรฐานบญัชีใหม่ หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และการซือ้ธุรกิจท่ีคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน
คร่ึงปีหลงัของปี 2560 

คา่บริการอื่นจ านวนไมเ่กิน 3,050,000 บาท เพ่ิมขึน้จ านวน 2,000,000 บาทจากปีก่อน ทัง้นี ้ค่าบริการส่วนท่ี
เพ่ิมขึน้นอกเหนือจากการจดัท ารายงานพิเศษตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นไปตามปริมาณงานเพ่ือ
สอบทานธุรกรรมการซือ้ธุรกิจที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 

ส าหรับปี 2560 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เสนอรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้

รายช่ือผู้สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี จ านวนปีที่สอบบัญชีให้ทสิโก้ 

1. นางสาวสมใจ คณุปสตุ    
2. นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย์ 
3. นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย 

4499 
4951 
4172 

1 
- 
- 

โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ รายละเอียดประวตัิผู้ สอบบัญชี
ปรากฏตามท่ีแนบมาพร้อมนี ้  
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ภายหลังจากการพิจารณา คุณภาพงาน ความน่าเช่ือถือ ความเช่ียวชาญ และระยะเวลาส่งมอบงานของ
ผู้สอบบญัชีตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
ของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารโดยได้รับค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 4,300,000 บาท  

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบ
บัญชีของธนาคารส าหรับปี 2560 โดยได้รับค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 4,300,000 บาท ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีดงักล่าว
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี  ้

- นางสาวสมใจ คณุปสตุ    ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 4499  และ/ หรือ 
- นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย์  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 4951 และ/ หรือ 
- นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย   ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 4172 

โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีได้  

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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ประวัตผู้ิสอบบัญชี ล าดับที่ 1 
 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมใจ คุณปสุต 

อายุ : 46 ปี 

การศึกษา : บญัชีมหาบณัฑิต 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    

บญัชีบณัฑิต 

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 4499 

วันที่ขึน้ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 2538 

ต าแหน่งปัจจุบัน : 2548-ปัจจบุนั หุ้นสว่น 

 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ต าแหน่งอื่น : - ไมม่ี - 

ประสบการณ์ : 2535-ปัจจบุนั บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

จ านวนปีที่สอบบัญชีให้ทสิโก้ : 1 ปี 

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 : - ไมม่ี - 
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ประวัตผู้ิสอบบัญชี ล าดับที่ 2 
 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ 

อายุ : 45 ปี 

การศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควิชาการเงิน 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
บญัชีบณัฑิต 

 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 4451 

วันที่ขึน้ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 2544 

ต าแหน่งปัจจุบัน : 2548-ปัจจบุนั หุ้นสว่น 

 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ต าแหน่งอื่น : - ไมม่ี - 

ประสบการณ์ : 2535-ปัจจบุนั บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

จ านวนปีที่สอบบัญชีให้ทสิโก้ : - ปี 

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 : - ไมม่ี - 
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ประวัตผู้ิสอบบัญชี ล าดับที่ 3 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย 

อายุ : 49 ปี 

การศึกษา : บญัชีบณัฑิต 

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 4172 

วันที่ขึน้ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 2536 

ต าแหน่งปัจจุบัน : 2546-ปัจจบุนั หุ้นสว่น 

 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ต าแหน่งอื่น : - ไมม่ี - 

ประสบการณ์ : 2533-ปัจจบุนั บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

จ านวนปีที่สอบบัญชีให้ทสิโก้ : - ปี 

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 : - ไมม่ี - 
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 33 อ านาจกรรมการ 
 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ธนาคารทิสโก้มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การก ากับดแูลกิจการที่ดี เพ่ือให้การปฏิบตัิตาม
บทบาทด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการ
ก ากบัดแูลและติดตามการด าเนินงานของบริษัท อ านาจของกรรมการจึงควรได้รับการระบุอย่างชดัเจนในข้อบงัคบับริษัท 
นอกจากนี ้คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการยงัได้เสนอแนะให้ปรับปรุงการลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจเป็นระบบการลง
นามโดยกรรมการสองท่าน เพ่ือให้มีการถ่วงดลุอ านาจตามหลกัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

ด้วยเหตนีุ ้คณะกรรมการจงึเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัข้อท่ี 33 อ านาจ
กรรมการ ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
ข้อบังคับเดมิ 

ข้อ 33. อ านาจกรรมการ 

คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีจดัการบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน  ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้ ส าหรับคา่ตอบแทนกรรมการผู้ ได้รับมอบหมายนัน้ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด 

 ประธานคณะกรรมการบริหารคนเดียว หรือ กรรมการบริหารอื่นร่วมกันสองคน มีอ านาจลงลายมือช่ือและ
ประทบัตราส าคญัของบริษัทกระท าการใดๆ แทนบริษัทได้ 

คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท 

ข้อบังคับใหม่ 

ข้อ 33. อ านาจกรรมการ 

คณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ทีจ่ดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ขอ้บงัคบั และมติของทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน  ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงแทน
คณะกรรมการก็ได ้ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการผูไ้ดร้ับมอบหมายนัน้ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้ าหนด 

 ประธานคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือกรรมการบริหารอื่น คนใดคนหน่ึงร่วมกัน
จ านวนสองคน มีอ านาจลงลายมือชือ่และประทบัตราส าคญัของบริษทักระท าการใดๆ แทนบริษทัได้ 

คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนด และแกไ้ขเปลีย่นแปลงชือ่กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั 
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ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อท่ี 33 อ านาจ
กรรมการ ตามท่ีเสนอ  

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชุมในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารรับโอนธุรกจิลูกค้ารายย่อยของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

เพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคตและขยายฐานลูกค้าท่ามกลางภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรง ธนาคารทิสโก้ 
(“ธนาคาร”) มีความประสงค์ท่ีจะรับโอนธุรกิจลกูค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(“SCBT”) ซึง่ประกอบด้วยธุรกิจบตัรเครดิต สินเช่ือสว่นบคุคล สินเช่ือธุรกิจรายย่อย สินเช่ือเพ่ือการเคหะ บริการธนบดี
ธนกิจ นายหน้าประกนัภยั และบริการเงินฝากรายย่อย โดยมลูค่าทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 แบ่งเป็นส่วน
ของสินทรัพย์จ านวน 41,974 ล้านบาท และหนีส้ินจ านวน 34,664 ล้านบาท ทัง้นี ้ธนาคารจะช าระค่าตอบแทนเป็น
จ านวนเงินรวมไมเ่กินมลูคา่สินทรัพย์สทุธิ (มลูคา่สินทรัพย์หกัด้วยมลูคา่หนีส้ิน) ณ วนัรับโอนธุรกิจ ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไข
และข้อก าหนดท่ีทัง้สองฝ่ายตกลงกนั โดยการรับโอนธุรกิจดงักลา่วคาดวา่จะแล้วเสร็จภายในปี 2560 

ในการรับโอนธุรกิจ ซึง่รวมถงึธุรกิจบตัรเครดิตนัน้ บริษัท ออล-เวย์ส จ ากดั (“ออล-เวย์ส”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยใน
กลุ่มทิสโก้ถูกก าหนดให้เป็นผู้ รับโอนธุรกิจบัตรเครดิต และธนาคารในฐานะตัวแทนของออล -เวย์สจะเป็นผู้ ช าระ
ค่าตอบแทนส าหรับการซือ้ธุรกิจบัตรเครดิต  ทัง้นี ้มูลค่าทางบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ของธุรกิจบัตรเครดิต
แบ่งเป็นสว่นของสินทรัพย์จ านวน 4,394 ล้านบาท และหนีส้ินจ านวน 317 ล้านบาท 

ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยการรับโอนกิจการดงักล่าวข้างต้นไม่มีขนาดหรือลกัษณะของรายการเข้าข่ายเป็นรายการท่ีต้องขอความ
เห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 74 แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 
2551 การรับโอนกิจการดงักลา่วต้องเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการรับโอนธุรกิจลกูค้ารายย่อยจาก SCBT ในอตัรา
ค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกินมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (มูลค่าสินทรัพย์หักด้วยมูลค่าหนีส้ิน) ณ วันรับโอนธุรกิจ 
เน่ืองจากโอกาสทางธุรกิจนีจ้ะช่วยขยายฐานลกูค้าและท าให้กลุ่มทิสโก้สามารถน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการส าหรับ
ลกูค้ารายย่อยได้อย่างหลากหลายให้แก่ลกูค้าทกุกลุม่ได้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการยังเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนด
เง่ือนไขและข้อก าหนดตา่งๆ ของรายการนี ้

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 
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สารสนเทศการรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยจาก 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าท ารายการ 

จะด าเนินการโดยเร็ว ทัง้นี ้ภายหลงัได้รับมติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) และ
ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

2. คู่สัญญาที่เก่ียวข้อง และความสัมพันธ์กับธนาคาร 

ผู้ รับโอน ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 
ผู้ โอน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“SCBT”) 
ความสมัพนัธ์กบัธนาคาร - ไมม่ี -  

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

คณะกรรมการเห็นชอบให้ธนาคารรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยจาก SCBT ซึ่งประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
สินเช่ือสว่นบคุคล สินเช่ือธุรกิจรายย่อย สินเช่ือเพ่ือ บริการธนบดีธนกิจ นายหน้าประกนัภยั และบริการเงินฝากรายย่อย 
โดยธุรกิจลกูค้ารายย่อยทัง้หมดคิดเป็นมลูค่าจ านวนเงินไม่เกินมลูค่าสินทรัพย์สทุธิท่ีจะโอนมา ณ วนัรับโอนธุรกิจ 
ทัง้นี ้มลูคา่ของสินทรัพย์สทุธิหมายความถงึมลูคา่สินทรัพย์หกัด้วยมลูคา่หนีส้ิน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ธุรกิจลกูค้ารายย่อยของ SCBT ประกอบไปด้วยสินทรัพย์จ านวน 41,974 ล้านบาท 
และหนีส้ินจ านวน 34,664 ล้านบาท  

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

4.1   ภาพรวมธุรกิจ 

SCBT เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธุรกิจของ SCBT แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ ธุรกิจลกูค้ารายย่อย ธุรกิจลกูค้าบรรษัทและสถาบนั และธุรกิจวาณิชธนกิจ SCBT ให้บริการสินเช่ือรายย่อย
ท่ีหลากหลายซึง่ประกอบด้วยธุรกิจบตัรเครดิต สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั สินเช่ือธุรกิจรายย่อย 
รวมถงึผลิตภณัฑ์เงินฝากรายย่อย และการให้บริการธนบดีธนกิจ ซึง่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สินทรัพย์รวม
ท่ีธนาคารประสงค์จะรับโอนมีมูลค่า 41,974 ล้านบาท ในจ านวนนัน้ ธุรกิจสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัมีส่วนแบ่ง
ยอดลกูหนีส้ินเช่ือมากท่ีสดุเมื่อเทียบกับมูลค่าลกูหนีส้ินเช่ือรวมท่ีธนาคารประสงค์จะรับโอน คิดเป็นจ านวน
บญัชีลกูหนีป้ระมาณ 15,000 บญัชี และยอดลกูหนีส้ทุธิ 25,783 ล้านบาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559) 
นอกจากนี ้SCBT ยงัมียอดลกูหนีส้ทุธิของธุรกิจสินเช่ือสว่นบคุคลจ านวน 6,718 ล้านบาท ยอดลกูหนีส้ทุธิของ
ธุรกิจสินเช่ือธุรกิจรายย่อยจ านวน 4,697 ล้านบาท ยอดเงินรับฝากธุรกิจเงินฝากรายย่อยจ านวน 33,623 ล้านบาท 
และหนีส้ินสว่นอื่นท่ีเก่ียวข้องกบัสินเช่ือมลูคา่ 1,041 ล้านบาท 

ในการรับโอนธุรกิจ ซึง่รวมถึงธุรกิจบตัรเครดิตนัน้ บริษัท ออล-เวย์ส จ ากดั (“ออล-เวย์ส”) ซึง่เป็นบริษัท
ย่อยในกลุ่มทิสโก้ถูกก าหนดให้เป็นผู้ รับโอนธุรกิจบัตรเครดิต และธนาคารในฐานะตวัแทนของออล-เวย์สจะ
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เป็นผู้ช าระคา่ตอบแทนส าหรับการซือ้ธุรกิจบตัรเครดิต  ทัง้นี ้มลูค่าทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ของ
ธุรกิจบตัรเครดิตแบ่งเป็นสว่นของสินทรัพย์จ านวน 4,394 ล้านบาท และสว่นหนีส้ินจ านวน 317 ล้านบาท 

4.2  รายละเอียดสินทรัพย์/หนีส้ินท่ีรับโอน (ตวัเลขก่อนตรวจสอบ)  

(หน่วย: ล้านบาท) 
 2559 

สินทรัพย์  
 เงินให้สนิเช่ือ  41,716 
  - บตัรเครดิต 4,394 
  - สินเช่ือเพ่ือการเคหะ 25,783 
  - สินเช่ือสว่นบคุคล 6,718 
  - สินเช่ือธุรกิจรายย่อย 4,697 
  - สินเช่ืออ่ืนๆ 124 
 ดอกเบีย้ค้างรับ 205 
 เงินสด 46 
 สินทรัพย์อื่นๆ 2 
 สงัหาริมทรัพย์ 6 
รวมสินทรัพย์ 41,974 
หนีส้ิน   
 เงินฝาก 33,623 
 คะแนนสะสมแลกของรางวลั 285 
 ดอกเบีย้ค้างจ่าย 46 
 หนีส้นิอื่น 710 
รวมหนีส้ิน 34,664 

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

เป็นราคาท่ีตกลงกนัระหวา่งธนาคารและ SCBT 

6. ผลประโยชน์ที่ธนาคารคาดว่าจะได้รับ  

เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจในการขยายฐานลูกค้าจากการมี
ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีหลากหลาย ตลอดจนเป็นการสร้างมลูคา่ผลประโยชน์จากการรับโอนธุรกิจ  

7. แหล่งเงนิทุนที่ใช้  

การช าระเงินจะใช้เงินทนุภายในของธนาคาร 

8. ความเหน็ของคณะกรรมการเก่ียวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบให้ด าเนินการรับโอนธุรกิจลกูค้ารายย่อยของ SCBT   
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วาระที่ 10 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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เอกสารฉบับนีพ้มิพ์ด้วยน า้หมึกถ่ัวเหลืองบนกระดาษรีไซเคิลซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 


