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ที ่สลธ. 009/2561 

13 กนัยายน 2561 

เรียน  ท่านผูถ้ือหุ้น 

เรื่อง   หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561  
 

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการ ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่4/2561 เมือ่วนัที ่23 สงิหาคม 2561 ไดม้มีตกิ าหนดใหม้กีารประชุมวสิามญั
ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 ในวนัศุกรท์ี ่28 กนัยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 12 อาคารทสิโกท้าวเวอร ์ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร เพือ่พจิารณาระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 

1. พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งเรียกประชุมโดยที่ประชุม
คณะกรรมการ ซึ่งประชุมเมือ่วนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยส่งหนังสอืเชญิประชุมและด าเนินการประชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
ธนาคารและตามล าดบัระเบยีบวาระในหนังสอืเชญิประชุม โดยมสี าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 
เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2561 ตามเสนอ 
คะแนนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผ่านมต ิ มตทิีป่ระชุมในวาระนี้ ตอ้งการคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

2. พิจารณาอนุมติัจ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ก าหนดใหค้ณะกรรมการธนาคารประกอบดว้ยกรรมการทีม่ปีระสบการณ์และความรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างน้อย 1 ราย นอกจากนี้ 
ขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 22 และ 23 ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดจ านวนผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของ
ธนาคารเป็นครัง้คราวโดยใหม้จี านวนไมน้่อยกว่า 5 คน ทัง้นี้ ไมน้่อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด ต้องมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจักร 
และมกีรรมการทีม่สีญัชาตไิทยตามทีก่ฎหมายก าหนด และจ านวนของกรรมการทีถ่อืสญัชาตไิทยตอ้งเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยให้
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามเอกสารแนบ 4 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกฎหมาย และกฎขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยค านึงถงึความต้องการและประโยชน์สูงสุดของ
ธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบรษิัท ทิสโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทแม่”) จะพจิารณา
คดัเลอืกและกลัน่กรองบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม รวมถึงมคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ มคีวามเขา้ใจเพยีงพอ
ดา้นการธนาคาร การเงนิ เศรษฐกจิ กฎหมาย เทคโนโลยสีารสนเทศ และอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อน าเสนอต่อผู้ถือหุ้นพจิารณา
เลอืกตัง้กรรมการต่อไป 

ภายหลงัจากการพจิารณาคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบุคคลทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัแมแ่ลว้ คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาก าหนดจ านวนกรรมการที ่
9 ราย (เพิม่กรรมการใหม ่1 ราย) และอนุมตักิารแต่งตัง้บุคคลดงัต่อไปนี้เป็นกรรมการ เพิม่เตมิจากเดมิ 8 ราย ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากการประชุม
สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ของธนาคาร ในวนัที่ 23 เมษายน 2561 รายละเอียดประวตัิผู้ที่ได้รบัการเสนอเป็นกรรมการและนิยาม
กรรมการอสิระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

1. นายจรสัพงศ ์ โชตกิวณชิย ์ กรรมการอสิระ  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิจ านวนกรรมการของธนาคารที่ 9 ราย และ
เหน็ชอบแต่งตัง้นายจรสัพงศ์  โชตกิวณิชย์ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัแม่ ซึ่งไดร้บั
ความเหน็ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย เนื่องจากเหน็ว่าผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่รายนี้เป็นผูม้คีุณสมบตัคิรบถ้วน เหมาะสมกบัการประกอบ
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ธุรกจิของธนาคาร และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ ทัง้นี้ นายจรสัพงศ์  โชตกิวณิชย์ เป็นผูม้ ี
คุณสมบตัติามนิยามกรรมการอสิระที่ธนาคารก าหนดในนโยบายและแนวปฏบิตัิ เรื่องการก ากบัดูแลกจิการของกลุ่มทสิโก ้ซึ่งเขม้งวดกว่า
ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสามารถใหค้วามเหน็ได้
อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
คะแนนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผ่านมต ิ มติที่ประชุมในวาระนี้ ส าหรบัการพจิารณาอนุมตัิจ านวนกรรมการ ต้องการคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน และส าหรบัการพจิารณาแต่งตัง้กรรมการ ใช้วธิลีงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative 
Voting) ตามขอ้บงัคบัของธนาคาร 

3. อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ และขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวขา้งต้น และหากท่านมขีอ้สงสยัหรอืค าถาม
เกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายัง ธนาคารได้ที ่
ir@tisco.co.th หรอืโทรสารหมายเลข 0 2633 6855 โดยระบุชือ่และช่องทางการตดิต่อเพือ่ทีธ่นาคารจะตดิต่อกลบัได ้

อนึ่ง เพือ่ใหก้ารลงทะเบยีนเพือ่เขา้ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บั
มอบฉนัทะ โปรดน าหนงัสอืทีร่ะบุชือ่ผูถ้อืหุน้หรอืหนังสอืมอบฉนัทะซึ่งพมิพ์บาร์โคด้ไวแ้ลว้ตามเอกสารแนบ 3 ทีแ่นบมาดว้ยนี้ พรอ้มหลกัฐานทีต่้อง
ใชใ้นการแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชุมตามเอกสารแนบ 4 มาแสดงต่อเจา้หน้าทีล่งทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย โดยธนาคารก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิ
เขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 ในวนัที ่7 กนัยายน 2561 

 

 

ขอแสดงความนบัถอื 
       ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

   
  (นายปลวิ มงักรกนก) 
 ประธานคณะกรรมการ 

 
 
 
ส านกัเลขานุการบรษิทั 
โทรศพัท ์ 0 2633 6805  



เอกสารแนบ 1 
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ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 
ประชุม ณ หอ้งประชุม ชัน้ 12 ส านกังานใหญ่ ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) เลขที ่48/2 อาคารทสิโกท้าวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั 

กรุงเทพมหานคร ในวนัจนัทรท์ี ่23 เมษายน 2561 เริม่ประชุมเวลา 10.00 น. 

นายปลวิ มงักรกนก ประธานคณะกรรมการธนาคารและกรรมการอสิระ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานของทีป่ระชุม และแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่ามกีรรมการ
ธนาคาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้ผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคาร และตวัแทนจากผูส้อบบญัชเีขา้ร่วมประชุม โดยไดแ้นะน าเป็นรายบุคคลดงันี้ 

กรรมการธนาคารทีเ่ขา้ร่วมประชุม 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.7778 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 9 คน คอื 
1. นายปลวิ มงักรกนก ประธานคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการ 
2. นางอรนุช อภศิกัดิศ์ริกิุล กรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน และประธานคณะกรรมการบรหิาร 
3. รองศาสตราจารย ์ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นางภทัรยีา เบญจพลชยั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสถติย ์อ๋องมณ ี กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสุทศัน์ เรอืงมานะมงคล กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร กรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้ 

และกรรมการอ านวยการกลุ่มทสิโก ้
7. นายศกัดิช์ยั พชีะพฒัน์ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการบรษิทัทีล่าประชุม  
1. นายทาคาช ิคุโรเมะ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และกรรมการบรหิาร 
2. นายชอื-เหา ซุน (โฮเวริด์ ซุน) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และกรรมการบรหิาร 

ผูบ้รหิารระดบัสูงของธนาคารซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ใหบ้รหิารจดัการธนาคาร เขา้ร่วมประชุม 4 คน คอื 
1. นายพธิาดา วชัรศริธิรรม รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบรรษทัธนกจิ 
2. นายชลติ ศลิป์ศรกีุล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายสนิเชือ่รายย่อย 
3. นายเมธา  ปิงสุทธวิงศ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิธนบดแีละบรกิารธนาคาร 
4. นายรุ่งโรจน์ จรสัวจิติรกุล ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรหิารการขายและการตลาดสนิเชือ่รายยอ่ย 1   

กรรมการและผูบ้รหิารจากบรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ทีเ่ขา้ร่วมประชุม คอื 
1. ศาสตราจารย ์ดร. ปราณี ทนิกร กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน   
2. นายชาตร ีจนัทรงาม ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงนิและบรหิารความเสีย่ง 
3. นายไพรชั ศรวีไิลฤทธิ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกัก ากบัดแูลกจิการ และเลขานุการบรษิทั 

ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ทีเ่ขา้ร่วมประชุม คอื  
1. นางยุพด ีสจัจะวรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4819 
2. นายพสักร วรตนินัท ์ ผูจ้ดัการ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีร่่วมประชุมสามญัประจ าปี 2561 ของธนาคาร 

ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ธนาคารมอบหมายให ้บรษิทั ด ีไอ เอ ออดทิ จ ากดั เป็นผูท้ าหน้าทีด่แูลใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของธนาคาร โดยบรษิทั ด ีไอ เอ ออดทิ จ ากดั ไดจ้ดัเจา้หน้าทีเ่ขา้สงัเกตการณ์การลงทะเบยีนเขา้ประชุมและการนับ
คะแนนเสยีงตลอดการประชุม  

ต่อจากนัน้ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ธนาคารได้จดัส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ไปยงัผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยชอบตามขอ้บงัคบัของธนาคารและตามกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุน้มเีวลาศกึษาขอ้มูลประกอบการประชุม
ล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดข้อให ้นายไพรชั ศรวีไิลฤทธิ ์เลขานุการบรษิทั แจง้ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบถงึระเบยีบการออกเสยีงลงคะแนนตามขอ้บงัคบัของ
ธนาคาร ขอ้ 20 ก าหนดว่า ผูถ้อืหุน้ทัง้ทีม่าเขา้ประชุมดว้ยตนเองหรอืมผีูแ้ทนรบัมอบฉนัทะมาเขา้ประชุม มสีทิธิออกเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ ยกเวน้วาระ
การพจิารณาแต่งตัง้กรรมการ ซึง่ใชว้ธิกีารลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) 
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ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ธนาคารไดแ้จกบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนเขา้ร่วมประชุม ทัง้นี้  
ผูถ้อืหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนเป็นการล่วงหน้าและประสงค์จะออกเสยีงไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง หรอืแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วน 
กรณเีป็นผูล้งทุนต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทย สามารถลงคะแนนในบตัรลงคะแนนและมอบใหแ้ก่เจา้หน้าทีเ่พือ่รวบรวมนับคะแนนเสยีง
ในแต่ละวาระ ส่วนผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมและระบุการออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้อืหุน้นัน้ ธนาคารไดน้ า
คะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ตามความประสงค์ของผู้ถอืหุ้น บนัทกึในระบบคอมพวิเตอร์เพื่อการลงมติแต่ละวาระไว้แล้ว ซึ่งการ
ประมวลผลการนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ จะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี หกัออกจากจ านวนเสยีงเหน็ดว้ยของผูถ้อืหุน้ที่
มสีทิธอิอกเสยีง 

และชี้แจงเพิม่เติมว่าผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ผู้ถือหุ้นท าการลงทะเบยีนกลบั พร้อมส่งบตัร
ลงคะแนนคนืใหแ้ก่เจา้หน้าทีธ่นาคารบรเิวณประตูทางเขา้หอ้งประชุม 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้นี้มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมทัง้ที่มาด้วยตนเอง จ านวน  27 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 
จ านวน 4 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 31 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิ้น 921,452,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
99.9875 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของธนาคาร ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของธนาคาร 

ประธานฯ จงึกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561   

หลงัจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรยีบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มผีู้ถือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพิม่เตมิอกี 8 ราย และ
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะเพิม่เตมิอกี 1 ราย รวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 35 ราย และผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จ านวน 5 ราย รวมผู้ถือหุ ้น
ที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 40 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิ้น 921,454,491 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 99.9877 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

จากนัน้ ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2560 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมือ่วนัที่ 20 เมษายน 2560 โดยส าเนา
รายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งไปยงัผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืบอกกล่าวเชญิประชุมในครัง้นี้แลว้ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเชญิผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้สงสยัประสงค์ซกัถามหรอืใหข้อ้เสนอแนะ ปรากฏว่า ในวาระนี้ ไม่มผีูถ้อืหุน้ทกัทว้งซกัถาม หรอืขอใหแ้กไ้ข
รายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มมีติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ ้น ประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 921,452,396 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
ไมม่บีตัรเสยี      

 

วาระท่ี 2 พิจารณาให้สตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2560 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาใหส้ตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการทีไ่ดก้ระท าในปี 2560 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 

ประธานฯ กล่าวสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการทีไ่ดก้ระท าในปี  2560 และเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาใหส้ตัยาบนัการด าเนินงาน
ดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1-A2 ของรายงานประจ าปี ซึ่งไดจ้ดัส่งไปยงัผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืบอกกล่าว
เชญิประชุมในครัง้นี้แลว้ 

คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้ือหุ้นพจิารณาใหส้ตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ไดก้ระท าในปี 2560 ดงัปรากฏใน
รายงานประจ าปี   

ประธานฯ ไดก้ล่าวเชญิผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้สงสยัประสงค์ซกัถามหรอืใหข้อ้เสนอแนะ ปรากฏว่า ในวาระนี้ ไม่มผีูถ้อืหุน้ทกัทว้งหรอืซกัถามเพิม่เตมิ
แต่ประการใด จงึเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาลงมติให้สตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี 2560 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 
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ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีติให้สตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการทีไ่ดก้ระท าในปี 2560 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี ดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 921,452,398 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง   
ไมม่บีตัรเสยี      

 

วาระท่ี 3  พิจารณารบัรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งได้แสดงฐานะการเงนิอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็น
สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชวี่างบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ไดแ้สดงผลประกอบการและฐานะการเงนิของธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
ถูกตอ้งตามทีค่วร รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปีทีไ่ดส้่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืบอกกล่าวเชญิประชุมในครัง้นี้แลว้ และขอใหน้ายสุทศัน์ เรอืงมานะ
มงคล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้น าเสนอต่อทีป่ระชุม  

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโกส้รุปรายละเอยีดของงบการเงนิต่อทีป่ระชุม และขอใหน้ายชาตร ีจนัทรงาม ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
สายควบคุมการเงนิและบรหิารความเสีย่ง ชีแ้จงรายละเอยีดและการวเิคราะหง์บการเงนิ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงนิและบรหิารความเสีย่งไดช้ี้แจงรายละเอยีดและการวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิและ
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ต่อทีป่ระชุม โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
รายการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สนิทรพัยร์วม 288,275,295 
หนี้สนิรวม 259,350,423 
ส่วนของเจา้ของรวม 28,924,872 
ก าไรสุทธ ิ(ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร) 4,245,607 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 4.67 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณารบัรองงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของธนาคารทสิโก ้จ ากดั 
(มหาชน) ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก้ ได้กล่าวเชญิผู้ถอืหุ้นทีม่ขีอ้สงสยัประสงค์ซกัถามหรอืให้ขอ้เสนอแนะ ปรากฏว่า ในวาระนี้ ไม่มผีู้ถือหุ้น
ทกัทว้งหรอืซกัถามเพิม่เตมิแต่ประการใด จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของธนาคารทสิโก ้จ ากดั 
(มหาชน) ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีติรบัรองงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 921,458,398 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง   
ไมม่บีตัรเสยี      

 

วาระท่ี 4  รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 และอนุมติัการจดัสรรก าไรจากผลการ
ด าเนินงานส าหรบัปี 2560 เป็นเงินกองทุน 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 และอนุมตักิารจดัสรร
ก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 เป็นเงนิกองทุน และขอใหน้ายสุทศัน์ เรอืงมานะมงคล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้น าเสนอต่อทีป่ระชุม 
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ประธานเจา้หน้าที่บรหิารกลุ่มทสิโก ้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 หลกัเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 39 การจ่ายเงนิปันผลจะตอ้งจ่ายจากก าไรทีเ่ป็นเงนิสดจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยการจ่ายเงนิ
ปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 40 ธนาคารต้องจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ซึ่งในปี 2560 ธนาคารไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมสี ารองครบถ้วนตามทีก่ฎหมาย
ก าหนดแลว้ 

ทัง้นี้  ธนาคารมีก าไรจากผลการด าเนินงานและก าไรสะสมที่ย ังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2560 ตามรายละเอยีดดงันี้ 
 (หน่วย: บาท) 
ก าไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 14,474,972,030 
ก าไรสุทธขิองธนาคารส าหรบัปี 2560 4,300,556,978 
ปรบัรายการทีไ่มใ่ช่เงนิสด (50,859,452) 
ก าไรสะสมท่ีสามารถจดัสรรเป็นเงินปันผลส าหรบัปี 2560 18,724,669,556 
เงนิปันผลระหว่างกาลจ่ายจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 (2,764,703,076) 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ณ ส้ินปี 2560 15,959,966,480 

ธนาคารมกี าไรสะสมทีส่ามารถจดัสรรเป็นเงนิปันผลส าหรบัปี 2560 จ านวน 18,724,669,556 บาท โดยธนาคารไดจ้่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560 คดิ
เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 2,764,703,076 บาท ดงันัน้ ธนาคารจะมกี าไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ สิน้ปี 2560 จ านวน 15,959,966,480 บาท 

ธนาคารมนีโยบายทีจ่่ายเงนิปันผลในอตัราทีเ่หมาะสมตามผลการด าเนินงาน โดยคงไวซ้ึ่งอตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรพัย์เสีย่งทีแ่ขง็แกร่ง (BIS 
Ratio) และเพยีงพอต่อการขยายตวัของธุรกจิในอนาคต ทัง้นี้ อตัราการจ่ายเงนิปันผลปี 2560 คดิเป็นรอ้ยละ 64.3 ของก าไรสุทธจิากผลการด าเนินงาน 
เทยีบกบัอตัรารอ้ยละ 55.0 ในปี 2559 การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายปันผลของธนาคารทีก่ าหนดอตัราการจ่ายเงนิปันผลใน
อตัราทีเ่หมาะสมเพื่อใหอ้ตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรพัย์เสีย่ง (BIS Ratio) สูงกว่ารอ้ยละ 12 ในฐานะธนาคารพาณิชย์ทีม่คีุณสมบตัติามเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ ้นพิจารณารบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรจาก ผลการด าเนินงาน
ส าหรบัปี 2560 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัและผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธ ิเมือ่วนัที ่5 มกราคม 2561 ในอตัราหุน้ละ 3.00 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น 2,764,703,076 
บาท และอนุมตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 ส่วนทีเ่หลอืจากการจ่ายเงนิปันผล เป็นเงนิกองทุน ตามเกณฑ์การก ากบัแบบ
รวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย  

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก้ ได้กล่าวเชญิผู้ถอืหุ้นทีม่ขีอ้สงสยัประสงค์ซกัถามหรอืให้ขอ้เสนอแนะ ปรากฏว่า ในวาระนี้ ไม่มผีู้ถือหุ้น
ทกัท้วงหรอืซกัถามเพิม่เติมแต่ประการใด จงึเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาลงมติรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงาน
ส าหรบัปี 2560 และอนุมตักิารจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 เป็นเงนิกองทุน 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 และอนุมติัการจดัสรรก าไรจาก
ผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 เป็นเงนิกองทุน ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 921,458,398 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง   
ไมม่บีตัรเสยี      

 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัจ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัจิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องจากในวาระที ่5 และ 6 เป็นการพจิารณาเรื่องเกีย่วกบักรรมการธนาคาร ดงันัน้ เพื่อเป็นการเปิดให้ผู้ถือหุ ้น
สามารถแสดงความคดิเห็นได้อย่างเต็มที่ตามแนวทางการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีคณะกรรมการจงึสมคัรใจออกจากทีป่ระชุมในระหว่างการพจิารณา
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วาระดงักล่าว และขอเรยีนเชญิ ศาสตราจารย ์ดร. ปราณ ี ทนิกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้ าเนินการประชุมในวาระที ่5 และ 6 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทสิโก ้ท าหน้าทีด่ าเนินการประชุมในวาระที ่5 และ 6 และขอใหเ้ลขานุการบรษิทั 
ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระที ่5 ต่อทีป่ระชุม 

เลขานุการบรษิทั ชีแ้จงรายละเอยีดโดยสรุปต่อทีป่ระชุมดงันี้ ตามขอ้บงัคบัของธนาคารทีก่ าหนดใหใ้นการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้
ใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการทัง้ชุดพรอ้มกนัในคราวเดยีว ส่งผลใหค้ณะกรรมการทัง้คณะครบวาระการด ารงต าแหน่งพร้อมกนั ในวนันี้  ในวาระนี้แบ่งการ
พิจารณาเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นการพิจารณาอนุมตัิจ านวนกรรมการ และส่วนที่ 2 เป็นการพจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการ 

ในการพจิารณาอนุมตัจิ านวนกรรมการ ขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 22 ก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้โดยมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก าหนดจ านวนผูท้ีจ่ะด ารง
ต าแหน่งกรรมการของธนาคารเป็นครัง้คราวโดยให้มจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถีิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจกัร รวมทัง้มสีดัส่วนของกรรมการทีม่สีญัชาตไิทยตามทีก่ฎหมายก าหนดซึง่ตอ้งไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ในการนี้คณะกรรมการตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทสิโกไ้ดพ้จิารณาจ านวนกรรมการทีเ่หมาะสมใน
การก ากบัดแูลกจิการธนาคาร คุณสมบตัแิละคุณประโยชน์ของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการทีม่ต่ีอธนาคาร โดยค านึงถึงความ
จ าเป็นขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารมขีนาดและองค์คณะทีเ่หมาะสม จงึเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณาก าหนดจ านวนกรรมการที ่8 ราย โดยแจง้
ว่าผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง หรอืมผีูแ้ทนรบัมอบฉนัทะใหม้าร่วมประชุมมสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทสิโก้ ผูด้ าเนินการประชุม ไดก้ล่าวเชญิผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้สงสยัประสงค์ซกัถาม
หรอืใหข้อ้เสนอแนะ ปรากฏว่า ในวาระนี้ ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทกัทว้งหรอืซกัถามเพิม่เตมิแต่ประการใด จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตอินุมตัจิ านวนกรรมการ
ที ่8 ราย  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มมีติอนุมติัจ านวนกรรมการที่ 8 ราย ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 921,458,398 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง   
ไมม่บีตัรเสยี      

จากนัน้ เลขานุการบรษิัทชี้แจงว่าในส่วนของการแต่งตัง้กรรมการ ขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 23 และขอ้ 24 ก าหนดให้น าหลกัเกณฑ์และวธิี
ลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใชใ้นการแต่งตัง้กรรมการ ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั มาตรา 70 และมาตรา 71 
วรรค 1 เพือ่ช่วยใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยมโีอกาสในการแต่งตัง้ตวัแทนเขา้รบัต าแหน่งกรรมการมากยิง่ขึน้ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้จะคัดเลือกและกลัน่กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาความรู ้
ความสามารถ ประวตั ิและประสบการณ์ในดา้นต่างๆ มคีวามเขา้ใจเพยีงพอดา้นการเงนิและการธนาคาร เศรษฐกจิ กฎหมาย และอื่นๆ โดยค านึงถงึความ
ต้องการและประโยชน์สูงสุดขององค์กร การก ากบัดูแลกจิการที่ด ีกฎหมาย และกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้คณะกรรมการมขีนาดและองค์คณะที่
เหมาะสมทีสุ่ด และส าหรบัต าแหน่งกรรมการอสิระ จะต้องมคีุณสมบตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัิ  การก ากบัดูแลกิจการของทิสโก้ ซึ่งเข ้มงวดกว่า
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ภายหลงัจากการพจิารณาคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการธนาคารของบุคคลทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกตามขอ้เสนอแนะ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบรษิัทแม่แล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้บุคคล
ดงัต่อไปนี้เป็นกรรมการ ทัง้นี้ ประวตัขิองบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ ปรากฏในหนงัสอืบอกกล่าวเชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัส่งไปใหท้่านผูถ้อืหุน้แลว้ 

รายนาม ต าแหน่งท่ีเสนอ 
1. นายปลวิ  มงักรกนก กรรมการอสิระ 
2. นางอรนุช อภศิกัดิศ์ริกิุล  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 
3. รองศาสตราจารย ์ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ 
4. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการอสิระ 
5. นายสถติย ์อ๋องมณ ี กรรมการอสิระ 
6. นายชอื-เหา ซุน (โฮเวริด์ ซุน) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 
7. นายสุทศัน์ เรอืงมานะมงคล กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 
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รายนาม ต าแหน่งท่ีเสนอ 
8. นายศกัดิช์ยั พชีะพฒัน์ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

ทัง้นี้ บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ดงักล่าว ไดร้บัความเหน็ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ 

คณะกรรมการเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้ ให้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการตามทีเ่สนอ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง เนื่องจากเหน็ว่ากรรมการทัง้  8 คน เป็นผูม้คีุณสมบตัคิรบถ้วน เหมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกจิของธนาคาร และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ และไดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั 
และซื่อสตัยส์ุจรติ เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของธนาคาร มตคิณะกรรมการ และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

นอกจากนี้ นายปลวิ มงักรกนก, รองศาสตราจารย์ ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์, นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์ และนายสถติย์ อ๋องมณี เป็นผู้มี
คุณสมบตัติามนิยามกรรมการอสิระที่ธนาคารก าหนดในนโยบายและแนวปฏบิตั ิเรื่องการก ากบัดูแลกจิการของกลุ่มทสิโก ้ซึ่งเขม้งวดกว่าประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัแม ่ผูด้ าเนินการประชุม ไดก้ล่าวเชญิผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้สงสยัประสงค์ซกัถามหรอื
ใหข้อ้เสนอแนะ ปรากฏว่า ในวาระนี้ ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทกัทว้งหรอืซกัถามเพิม่เตมิแต่ประการใด จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตแิต่งตัง้กรรมการ 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัจิ านวนแต่งตัง้บุคคลดงัรายชื่อต่อไปนี้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ดว้ยวธิลีงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative 
Voting) ตามขอ้บงัคบัของธนาคาร ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และรบัทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั 

ศาสตราจารย ์ดร. ปราณ ี ทนิกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เสนอใหท้ี่
ประชุมพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการและรบัทราบค่าตอบแนกรรมการในปัจจุบนั และขอใหเ้ลขานุการบรษิทั เป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดค่าตอบแทน
กรรมการในปัจจุบนัและรายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการทีเ่สนอปรบัปรุงใหมต่่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2560 ของธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2560 ผูถ้ือหุ้นมมีติอนุมตัิค่าตอบแทน
ส าหรบักรรมการทีไ่มไ่ดด้ ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ/หรอืด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทัในกลุ่มทสิโก ้
ในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดอืน และโบนัส  ไม่เกนิท่านละ 600,000 บาทต่อปี โดยใหม้ผีลตลอดไปหรอืจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง 
คณะกรรมการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูถ้อืหุน้จะก าหนดจ านวนเงนิทีแ่น่นอน และจ านวนเงนิทีจ่ะจ่ายจรงิในแต่ละคราว ทัง้นี้ ไมร่วมถงึสทิธทิีก่รรมการ
จะไดร้บัค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน์อื่นเพิม่เตมิ กรณไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่พิม่เตมิ 

ขอ้บงัคบัของธนาคารก าหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการกไ็ด ้
ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้รบัมอบหมายนัน้ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดขอบเขตหน้าที่ของกรรมการที่ได้รบัมอบหมายให้ปฏิบตัิงานใน
คณะกรรมการชุดอื่นปรากฏตามรายละเอยีดใน ส่วนที ่2 หวัขอ้ที ่8 การจดัการ และหวัขอ้ที ่9 การก ากบัดแูลกจิการ ของรายงานประจ าปี 

รายนาม เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 
1. นายปลวิ  มงักรกนก 921,454,398 เสยีง 0 เสยีง 
2. นางอรนุช อภศิกัดิศ์ริกิุล 921,454,398 เสยีง 0 เสยีง 
3. รองศาสตราจารย ์ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ 921,454,398 เสยีง 0 เสยีง 
4. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ 921,454,398 เสยีง 0 เสยีง 
5. นายสถติย ์อ๋องมณ ี 921,454,398 เสยีง 0 เสยีง 
6. นายชอื-เหา ซุน (โฮวริด์ ซุน) 921,454,398 เสยีง 0 เสยีง 
7. นายสุทศัน์ เรอืงมานะมงคล 921,454,398 เสยีง 0 เสยีง 
8. นายศกัดิช์ยั พชีะพฒัน์ 921,454,398 เสยีง 0 เสยีง 

 รวม 7,371,635,184 เสียง 0 เสียง 

 งดออกเสียง  - ไม่มี -  เสียง   
บตัรเสีย  - ไม่มี -    
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ในการพจิารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัแม่จะเป็นผูพ้จิารณาอตัราค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการ โดยอตัราและองคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งสามารถจงูใจกรรมการ  ทีม่คีวามสามารถและมคีวามส าคญั 
ต่อการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยหลกีเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกนิความจ าเป็น ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการที่มไิด้เป็นผู้บรหิ ารควร
พจิารณาตามหลกัปฏบิตัิโดยทัว่ไปในอุตสาหกรรมนัน้ๆ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ท างาน ความตัง้ใจและความทุ่มเท รวมทัง้คุณประโยชน์ต่างๆ ที่
กรรมการแต่ละคนสามารถท าให้กับธนาคารได้ ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการรายใดท าหน้าที่เพิ่มเติม (เช่น การเป็นสมาชิกใน
คณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น) กรรมการรายนัน้จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่เตมิตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการที่
ไดร้บัมอบหมายหน้าทีเ่พิม่เตมิดงักล่าว 

อนึ่ง ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัในกลุ่มทสิโก ้นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการของบรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัแมข่องกลุ่มแลว้ กลุ่มทสิโกจ้ะมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการเฉพาะกรรมการทีม่ไิดด้ ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทั
แม่และ/หรอืด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทัในกลุ่มทสิโก ้โดยจ่ายเป็นเงนิรางวลั ค่าตอบแทนรายเดอืน เบี้ยประชุม และโบนัส ในรูปแบบและอตัรา
เดยีวกบัทีจ่่ายใหก้บักรรมการบรษิทัแม ่โดยใหม้ผีลตลอดไปหรอืจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง 

ส าหรบัในปีนี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัแมไ่ดท้บทวนค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี เพือ่ให้ค่าตอบแทนกรรมการ
มคีวามเหมาะสมต่อภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ ถงึแมใ้นปี 2560 จะมกีารปรบัขึน้ค่าตอบแทนไปแลว้ แต่ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนั
ของธนาคารยงัคงต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่มผีลการด าเนินงานในระดบัเดยีวกนัในอัตราร้อยละ 57 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบรษิทัแมจ่งึเสนอใหป้รบัเพิม่ค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นอตัรา 50,000 บาท ส าหรบักรรมการชุดย่อย ซึ่งเป็นการ
ปรบัตามอตัราเงนิเฟ้อและอตัราดงักล่าวไมม่กีารปรบัมาตัง้แต่ปี 2553 นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบริษทัแม่ยงัเสนอให้
ก าหนดค่าเบีย้ประชุมส าหรบัการประชุมคณะกรรมการในอตัรา 50,000 บาทส าหรบักรรมการ หรอืในอตัราเดยีวกบัค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุด
ย่อย เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าค่าตอบแทนกรรมการมคีวามเหมาะสมต่อภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ทัง้นี้ จะไม่มกีารจ่ายค่าเบี้ยประชุมใหแ้ก่กรรมการและ
สมาชกิของคณะกรรมการชุดย่อยทีป่ฏบิตัหิน้าที่เตม็เวลาของบรษิทัในกลุ่มทสิโก ้

คณะกรรมการเหน็ควรเสนอให้ผูถ้ือหุ้นพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่มไิด้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทแม่ และ/หรอื ด ารง
ต าแหน่งผูบ้รหิารในกลุ่มทสิโก ้ในรปูของเงนิรางวลั ค่าตอบแทนรายเดอืน เบี้ยประชุม และโบนัส ไม่เกนิท่านละ 950,000 บาทต่อปี ประกนัชวีติและประกนั
อุบตัเิหตุกลุ่มหรอืประกนัสุขภาพเฉพาะกรรมการสญัชาตไิทยทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไป และการประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและเจา้หน้าทีข่องธนาคาร 
โดยใหม้ผีลตลอดไปหรอืจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง คณะกรรมการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูถ้อืหุน้ จะก าหนดจ านวนเงนิทีแ่น่นอน และจ านวนเงนิ
ทีจ่ะจ่ายจรงิในแต่ละคราว ทัง้นี้ ไม่รวมถึงสทิธทิีก่รรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน์อื่นเพิม่เติมกรณีไดร้บัมอบหมายจากคณะก รรมการให้
ปฏบิตัหิน้าทีเ่พิม่เตมิ และคณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนั 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัแม ่ผูด้ าเนินการประชุม ไดก้ล่าวเชญิผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้สงสยัประสงค์ซกัถามหรอื
ใหข้อ้เสนอแนะ ปรากฏว่า ในวาระนี้ ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทกัทว้งหรอืซกัถามเพิม่เตมิแต่ประการใด จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตอินุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ
และรบัทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนั ทัง้นี้ กรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ ถอืเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีจงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุม ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 921,458,410 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
ไมม่บีตัรเสยี      

และรบัทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนั 
เมือ่ทีป่ระชุมพจิารณาวาระทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการเสรจ็สิ้นแลว้ บุคคลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการทุกท่านจงึกลับเขา้ร่วม

ประชุมในวาระต่อไป 

คณะกรรมการกลบัเขา้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มกล่าวขอบคุณทีแ่ต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2561 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2561 และขอให้ รองศาสตราจารย ์
ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ 
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้ 41 ของขอ้บงัคบั
ของธนาคาร ซึ่งก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีอง ธนาคารทุกปี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชีธนาคารส าหรบัปี 2561 ตามแนวปฏบิตัเิรื่องการคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีและคณะกรรมการ
เหน็สมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรอื นางสาวรชัดา  ยงสวสัดิว์าณิชย์ และ/หรอื นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย แห่ง
ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองธนาคารส าหรบัปี 2561 และผู้สอบบญัชคีนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชไีด้ 
เนื่องจากพจิารณาว่าผูส้อบบญัชดีงักล่าว มคีุณสมบตัติามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ ตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด และมผีลการปฏบิตัิงานเป็นที่น่าพอใจ ทัง้นี้ ผู้สอบบญัชขีา้งต้นได้รบัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเรยีบร้อยแล้ว โดยก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองธนาคารส าหรบัปี 2561 จ านวนไมเ่กนิ 5,200,000 บาท 

ส าหรบัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองธนาคาร ส าหรบัปี 2561 ทีเ่พิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 20.9 เป็นไปตามการเตรยีมความพรอ้มด้านระบบบญัชี
เพื่อรองรบัการจดัท าบญัชสี าหรบัมาตรฐานบญัชใีหม่ (IFRS 9) ตลอดจนการสอบทานนโยบายบญัชตีามมาตรฐานบญัชใีหม ่ทัง้นี้ ธนาคารจะท าการ
ทดสอบผลกระทบของการใชม้าตรฐานบญัชใีหม่ในปีนี้รวมถึงกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัใช ้ซึ่งส่งผลให้ปรมิาณงานของผูส้อบบญัชเีพิม่ขึน้ นอกเหนือจากนี้ 
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชทีีเ่พิม่ขึน้ยงัมผีลมาจากปรมิาณธุรกรรมจากการรบัโอนธุรกจิลูกคา้รายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ทีเ่กดิขึน้เตม็ปี 

คณะกรรมการเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเ้สนอผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ นางสาวสมใจ คุณปสุ ต ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่
4499 และ/หรอื นางสาวรชัดา ยงสวสัดิว์าณิชย์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4951 และ/หรอื นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4172 
แห่งส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองธนาคารส าหรบัปี 2561 โดยผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผูส้อบบญัชไีด้ และ
ก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัผูส้อบบญัชสี าหรบัปี 2561 จ านวนไมเ่กนิ 5,200,000 บาท  

ประธานฯ ไดก้ล่าวเชญิผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้สงสยัประสงค์ซกัถามหรอืใหข้อ้เสนอแนะ ปรากฏว่า ในวาระนี้ ไม่มผีูถ้อืหุน้ทกัทว้งหรอืซกัถามเพิม่เตมิแต่
ประการใด จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตอินุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2561  

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2561 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 921,458,415 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง   
ไมม่บีตัรเสยี      

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัธนาคาร ข้อ 15 การประชมุวิสามญั 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัธนาคาร ขอ้ 15 การประชุมวสิามญั และขอใหเ้ลขานุการบรษิทัน าเสนอต่อทีป่ระชุม 

เลขานุการบรษิทัเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัธนาคาร ขอ้ 15 การประชุมวสิามญั ดงันี้ 

ตามทีพ่ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที่ 21/2560 เรื่อง
การแก้ไขเพิม่เติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ ก าหนดเรื่องการให้สทิธผิู้ถือหุน้เรยีกประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นของธนาคาร จงึ
จ าเป็นต้องแกไ้ขขอ้บงัคบัของธนาคาร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย จงึเหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขขอ้บงัคบัธนาคาร ขอ้ 15 
การประชุมวสิามญั เป็นดงันี้ 

“การประชุมคราวอื่นบรรดาม ีนอกจากการประชุมสามญัทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 14. ของขอ้บงัคบันี้เรยีกว่า การประชุมวสิามญั 

คณะกรรมการอาจเรยีกประชุมวสิามญัในวนั เวลา และสถานทีท่ีค่ณะกรรมการก าหนดได ้สุดแต่จะเหน็สมควร แต่อย่างไรกด็ ีต้องมหีนังสอืบอก
กล่าวโดยชอบถงึการทีจ่ะประชุมนัน้ ดงัทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 16. แห่งขอ้บงัคบันี้ 

ผูถ้อืหุ้นคนหนึ่งหรอืหลายคนซึ่งถือหุน้รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืรอ้งข อให้
คณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัได ้แต่ในหนงัสอืรอ้งขอนัน้ จะตอ้งระบุเรือ่งและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนดว้ย 
เมือ่มคี ารอ้งขอเช่นว่านัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ ” 

คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 15 การประชุมวสิามญั  
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ประธานฯ ไดก้ล่าวเชญิผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้สงสยัประสงค์ซกัถามหรอืใหข้อ้เสนอแนะ ปรากฏว่า ในวาระนี้ ไม่มผีูถ้อืหุน้ทกัทว้งหรอืซกัถามเพิม่เตมิแต่
ประการใด จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตอินุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 15 การประชุมวสิามญั 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 15 การประชุมวสิามญั ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 921,458,415 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
ไมม่บีตัรเสยี      

 

วาระท่ี 9 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ กล่าวเชญิใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็หรอืซกัถามเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินกจิการของธนาคาร ปรากฏว่า ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทกัทว้ง
หรอืซกัถามเพิม่เตมิแต่ประการใด 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งอื่นใดใหท้ีป่ระชุมพจิารณาแลว้ ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีส่ละเวลามาประชุม  และกล่าวปิดประชุม
เวลา 11.45 น. 

 

 
 

- ปลวิ มงักรกนก - 
(นายปลวิ มงักรกนก) 

ประธานทีป่ระชุมและประธานคณะกรรมการ 
 
 

- ไพรชั ศรวีไิลฤทธิ ์- 
(นายไพรชั ศรวีไิลฤทธิ)์ 

เลขานุการบรษิทั 
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ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัจ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 

ประวติับุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดบัท่ี 1  

ช่ือ-นามสกลุ : นายจรสัพงศ ์โชติกวณิชย ์
ต าแหน่งท่ีเสนอเพ่ือรบัการแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 
อายุ : 43 ปี 
สาัชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา : - Master of Business Administration, University of California at Los Angeles, USA 

- Master of Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA 
- Bachelor of Science, Massachusetts Institute of Technology, USA 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : การอบรมภายนอก 
- Director Accreditation Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

: ไมม่ ี 

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ ไมม่ ี 
(ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2561)  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไมม่ ี 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบนั 
กลุ่มทิสโก้ 
 ไมม่ ี   
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
บรษิทัอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไมม่ ี   

บรษิทัจดทะเบยีนอืน่  
ไมม่ ี   

บรษิทัอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (จ านวน 2 แห่ง) 
2554-ปัจจุบนั กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษิทั ททีพู ีจ ากดั 
2554-ปัจจุบนั กรรมการ / ทีป่รกึษา บรษิทั ท.ี เอส. เจน็. จ ากดั  

หน่วยงานอืน่  
ไมม่ ี   

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
กลุ่มทิสโก้   

ไมม่ ี   
หน่วยงานอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2558-2561 กรรมการ บรษิทั สทิธมิน จ ากดั 
2558-2559 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ดสิคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
2557-2561 กรรมการ บรษิทั ทวคีณูพนูทรพัย ์จ ากดั 
2556-2561 กรรมการ บรษิทั ตรสีามคัค ีจ ากดั 

คณุสมบติัเพ่ิมเติมส าหรบักรรมการอิสระ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย   
2. มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะต่อไปนี้กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ใน
ปัจจุบนัหรอืในช่วง 2 ปี ทีผ่่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า   
2.2 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย   
2.3 มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัซึง่อาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ   
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นิยามกรรมการอิสระ 
 
บุคคลที่ได้รบัคดัเลอืกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ จะต้องมคีุณสมบตัิตามนโยบายและแนวปฏบิตัิ การก ากบัดูแลกจิการของทสิโก้ ซึ่ง

เขม้งวดกว่าประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สรุปไดด้งันี้  
 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้ ใหน้บัรวมถงึหุน้ทีถ่อือยู่โดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย  

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีไ่มใ่ช่กรรมการอสิระของสถาบนัการเงนิและบรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี 

3. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ผูจ้ดัการ ผูม้อี านาจในการจดัการ ทีป่รกึษา หรอืพนักงาน ทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า หรอื
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะ ไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี 

4. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
หรอืบรษิทัย่อย 

5. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิตามลกัษณะทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถอืหุ้น รายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรอืผู้บรหิาร ของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั ย่อย บรษิทัร่วม 
หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบริการ
เกนิกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ให้บรกิารทางวชิาชพี
เป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารท างวชิาชพีนัน้ดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี 

8. ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของบรษิทั 

9. ไม่ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัย
ในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงานทีป่รกึษา ทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอื ถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่ งของจ านวนหุน้ทีม่ ี
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย และ 

10. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
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เอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 
1. กรณีผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

1.1 ผูถ้อืหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารทีส่่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏภาพถ่ายของผูถ้ือหุน้ และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดนิทาง ของผูถ้อืหุน้ พรอ้มส าเนาทีล่งลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

1.2 ผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม  
(1) หนงัสอืมอบฉนัทะ ตามเอกสารแนบ 3 ทีม่บีารโ์คด้ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืบอกกล่าวเรยีกประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งต้น และผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนา

ถูกตอ้ง 
(3) เอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

2. กรณีผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 
2.1 ผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

(1) เอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล โดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้  
(2) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ทีอ่อกโดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกนิ 6 เดอืน 

นับจากวนัทีใ่นหนังสอืรบัรอง ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคล พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถ้าม)ี และ
มขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนทีเ่ขา้ร่วมประชุมนัน้มอี านาจกระท าการแทนผูถ้อืหุน้ 

2.2 กรณผีูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคลมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
(1) หนงัสอืมอบฉนัทะ ตามเอกสารแนบ 9 ทีม่บีารโ์คด้ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืบอกกล่าวเรยีกประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และ

ใหก้รรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลลงลายมอืชือ่ พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ทีอ่อกโดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกนิ 6 เดอืน 

นับจากวนัทีใ่นหนังสอืรบัรอง ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถ้าม)ี และ
ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร 

(3) เอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

3. กรณีผูถ้ือหุ้นซ่ึงมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา ให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าว หรอืหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารที่ใช้แทนหนังสอื

เดนิทาง ต่อเจา้หน้าทีล่งทะเบยีน 
(2) กรณนีิตบิุคคล ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานทีม่อี านาจของประเทศ

ทีน่ิติบุคคลนัน้มภีูมลิ าเนา ปรากฏรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรอือ านาจลงนามผูกพนัและที่ตัง้
ส านกังานใหญ่ และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลนัน้รบัรองความถูกต้อง
โดยเจา้ของเอกสาร 

(3) หนงัสอืมอบฉนัทะ ตามเอกสารแนบ 9 ทีม่บีารโ์คด้ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืบอกกล่าวเรยีกประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และ
ลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(4) เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้รบัรองความถูกตอ้งของค าแปลดว้ย 

4. กรณีผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น 
(1) เอกสารเช่นเดยีวกบัขอ้ 3.(2) - (3) ขา้งตน้ 
(2) ส าเนาภาพถ่ายหนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีนเป็นผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจ

ลงนามผกูพนันิตบิุคคลของคสัโตเดยีน พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้ม)ี  
(3) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดียน ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจ

ลงนามผกูพนันิตบิุคคลของคสัโตเดยีน พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้ม)ี  

5. กรณีผูถ้ือหุ้นถึงแก่กรรม 
ผูจ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรอืมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน ใหแ้สดงเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ตามขอ้ 1 ขา้งต้น 

พรอ้มน าค าสัง่ศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซึง่ลงนามรบัรองโดยผูม้อี านาจมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 
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6. กรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผูเ้ยาว ์
บดิา มารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน ใหแ้สดงเอกสารทีส่่วนราชการ

ออกให้ตามขอ้ 1 ขา้งต้น พร้อมน าส าเนาภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้เยาว์ และส าเนาภาพถ่ายทะเบยีนบ้าน หรอืสูตบิตัรของผู้ถือหุ้น
ทีเ่ป็นผูเ้ยาว ์ซึง่ลงนามรบัรองโดยบดิา มารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย มาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 

7. กรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผูไ้ร้ความสามารถหรือผูเ้สมือนไร้ความสามารถ 
ผูอ้นุบาลหรอืผูพ้ทิกัษ์เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน ใหแ้สดงเอกสารทีส่่วนราชการออกใหต้ามขอ้ 1 ขา้งต้น 

พรอ้มน าค าสัง่ศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรอืผูพ้ทิกัษ์ ซึง่ลงนามรบัรองโดยผูม้อี านาจมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 
 

ทัง้นี้ เอกสารขา้งต้นทีม่ไิดม้ตี้นฉบบัเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และ
ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้รบัรองความถูกตอ้งของค าแปลดว้ย 
 

ขัน้ตอนการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชมุ การออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียง 
 

ธนาคารจะเริม่เปิดรบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ณ บรเิวณส่วนลงทะเบยีน ชัน้ 1 อาคารทสิโกท้าวเวอร ์
ถนนสาทรเหนือ ตามแผนที่สถานที่จดัประชุม ตามเอกสารแนบ 7 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้  และธนาคารได้ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดงันัน้ 
เพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบยีน ผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดน าเอกสารแนบ 3 ท่ีมีบารโ์ค้ด ซ่ึงธนาคารได้จดัส่งมาพร้อมหนังสือ
บอกกล่าวเรียกประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 

1. กรณีมาด้วยตนเอง 
1.1 ตดิต่อจุดลงทะเบยีน และยืน่เอกสารแนบ 3 ทีม่บีารโ์คด้ พรอ้มแสดงเอกสารหลกัฐานทีใ่ชใ้นการแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชุม 
1.2 รบับตัรลงคะแนนเสยีงแยกตามวาระ 

2. กรณีรบัมอบฉันทะ 
2.1 วธิกีารมอบฉนัทะ 

ธนาคารไดจ้ดัท าหนังสอืมอบฉนัทะ ทัง้แบบ ก. ข. และ ค. ให้แก่ผู้ถอืหุน้ ตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว ้
เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถพจิารณาไดว้่าจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่น หรอืจะมอบฉนัทะใหก้รรมการธนาคาร
รายใดรายหนึ่งตามทีธ่นาคารไดเ้สนอชือ่ไว ้ซึง่มรีายละเอยีดขอ้มลูของกรรมการทีธ่นาคารเสนอชือ่ใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกมอบฉนัทะปรากฏดงันี้ 

1. นายปลวิ มงักรกนก ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอสิระ 
2. รศ. ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นางอรนุช อภศิกัดิศ์ริกิุล กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิาร 
4. นายศกัดิช์ยั พชีะพฒัน์  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(ประวตัขิองกรรมการอสิระทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 11) 

ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลบัมายงัธนาคารล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมอย่างน้อย 1 วนัท าการ โดยใช้ซองธุรกิจตอบรบัท่ีส่งมาด้วยน้ี เพ่ือธนาคารจะได้ส่งมอบให้กรรมการผู้รบัมอบฉันทะด าเนินการ
ตามท่ีได้รบัมอบฉันทะต่อไป  

 
โดยผูถ้อืหุน้อาจระบุชื่อผูร้บัมอบฉนัทะไดม้ากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตวั กรณีผู้รบัมอบฉนัทะรายใดติดภารกจิไม่สามารถเขา้ประชุมได ้

ผูร้บัมอบฉนัทะรายอื่นสามารถเขา้ประชุมแทนได ้แต่ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธเิขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไดเ้พยีงรายเดยีว ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้ 
คสัโตเดยีน ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ซึ่งจะสามารถออกเสยีงลงคะแนน “เหน็ดว้ยบางส่วน” หรอื “ไม่เหน็ดว้ยบางส่วน” หรอื 
“งดออกเสยีงบางส่วน” ได ้แต่เมือ่รวมกนัแลว้ตอ้งไมเ่กนิจ านวนเสยีงทัง้หมดทีม่อียู่หรอืที่ขอใชส้ทิธหิรอืทีร่บัมอบฉนัทะ 

นอกจากนี้ ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีง “เหน็ดว้ย” “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” เพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านัน้ ยกเวน้วาระการการแต่งตัง้กรรมการ จะใชว้ธิกีารลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) ซึ่งหนังสอืมอบฉนัทะแต่ละแบบ ผูถ้อืหุน้
สามารถเลอืกใชต้ามแต่กรณ ีดงันี้ 

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  เป็นแบบทัว่ไปทีง่่าย ไม่ซบัซ้อน (ใชไ้ดก้บัผูถ้อืหุน้ทุกกรณี) ผูถ้อืหุน้สามารถพมิพ์หนังสอืมอบฉนัทะ
แบบ ก. ไดจ้ากเวบ็ไซต์ของธนาคาร www.tisco.co.th 
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- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  เป็นแบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดและชดัเจน โดยธนาคารไดจ้ดัส่งมายงัผู้ถอืหุ้น 
พรอ้มหนงัสอืบอกกล่าวเรยีกประชุมดว้ยแลว้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถ ือหุ ้นเป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ผูถ้อืหุน้สามารถพมิพห์นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ไดจ้ากเวบ็ไซต์ของธนาคาร www.tisco.co.th 

2.2 ตดิต่อจุดตรวจเอกสาร และยืน่เอกสาร ดงันี้ 
- เอกสารแนบ 3 ทีม่บีารโ์คด้ พรอ้มหนงัสอืมอบฉนัทะขา้งต้นแบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ โดยธนาคารจะรบัผดิชอบค่าอากรสแตมป์ 20 บาทเอง 
- เอกสารหรอืหลกัฐานทีใ่ชใ้นการแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชุม ตามแต่กรณ ี

2.3 ตดิต่อจุดลงทะเบยีน ยืน่เอกสารตามขอ้ 2.2 ขา้งตน้ ทีผ่่านการตรวจแลว้ 
2.4 รบับตัรลงคะแนนเสยีงแยกตามวาระ 

3. การออกเสียงลงคะแนน 
3.1 ประธานทีป่ระชุมขอใหผู้ถ้อืหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
3.2 ผูถ้อืหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีป่ระสงคจ์ะออกเสยีง “ไมเ่หน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ใหท้ าเครือ่งหมายลงในช่องไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง

ในบตัรลงคะแนนเสยีงและแสดงตวั เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีร่บับตัรลงคะแนนและตรวจนบัคะแนนเสยีง ดว้ยระบบบารโ์คด้ 
3.3 ผูถ้อืหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที ่“เหน็ดว้ย” หรอืไมท่ าเครือ่งหมายในบตัรลงคะแนนเสยีง จะถอืว่าเหน็ดว้ยหรอือนุมตัติามทีป่ระธานฯ เสนอต่อ

ทีป่ระชุม โดยไมต่อ้งส่งบตัรลงคะแนนเสยีงใหเ้จา้หน้าที ่และจะขอเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงทัง้หมด เมือ่เสรจ็สิน้การประชุม 
3.4 ในวาระการพจิารณาอนุมตัจิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ ในส่วนการแต่งตัง้กรรมการ ผูถ้อืหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถเลอืกว่า

เหน็ดว้ยกบัการแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุดโดยแบ่งคะแนนเสยีงเท่ากนัส าหรบักรรมการแต่ละคน หรอืจะเหน็ดว้ยกบัการแต่งตัง้กรรมการบางราย
โดยออกเสยีงแยกตามกรรมการแต่ละรายไป อนึ่ง ธนาคารใชว้ธิกีารลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) ในการเลอืกตัง้กรรมการ 
ตามขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 23 ซึ่งวธิกีารนี้จะช่วยให้ผูถ้ือหุน้รายย่อยมโีอกาสไดเ้ลอืกตัง้กรรมการที่เป็นตวัแทนของตนเขา้มารบัต าแหน่ง
ในคณะกรรมการธนาคารได ้โดยมวีธิกีารออกเสยีงลงคะแนนเป็นดงันี้ 
(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื คณูดว้ยจ านวนกรรมการทีจ่ะเลอืกตัง้ 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลเดยีว หรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ในกรณีแต่งตัง้บุคคลหลายคน

เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดกไ็ด ้ 
(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บั

การเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีใหเ้ลอืกโดยวธิจีบัสลากเพือ่ใหไ้ดจ้ านวนกรรมการทีจ่ะพึงม ี
ตวัอย่าง  ธนาคารจดทะเบยีนมหีุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000 หุน้ ถอืโดย 

นาย ก   ถอืหุน้ 600 หุน้ 
นาง ข ถอืหุน้  200 หุน้ 
ผูถ้อืหุน้รายอื่นอกี 8 ราย  ถอืหุน้รวมกนั  200 หุน้ 

ในการประชุมผู้ถอืหุ้น ธนาคารต้องการเลอืกตัง้กรรมการจ านวน 3 ราย ซึ่งมกีรรมการรายเดมิที่ครบวาระ คอื นายกนก นายหริญั และ
นายอรรณนพ ซึง่ นาย ก ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่เสนอใหก้รรมการรายเดมิกลบัมาด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระ ส่วนนาง ข ไดเ้สนอกรรมการ
รายใหม ่1 ราย คอื นายพษิณุ 
ตวัอย่างวธิลีงคะแนนเสยีงแบบสะสม 

นาย ก   มสีทิธอิอกเสยีงเท่ากบั   1,800 เสยีง (600 หุน้ x 3 ราย) 
นาง ข   มสีทิธอิอกเสยีงเท่ากบั         600 เสยีง (200 หุน้ x 3 ราย) 
ผูถ้อืหุน้รายอื่นอกี 8 ราย  มสีทิธอิอกเสยีงรวมกนัเท่ากบั   600 เสยีง (200 หุน้ x 3 ราย) 

ช่ือผูถ้ือหุ้น 
คะแนนเสียงแยกตาม รวมคะแนนทัง้หมด 

(เสียง) นายกนก นายหิรญั นายอรรณนพ นายพิษณุ 
นาย ก 600 600 600 - 1,800 
นาง ข - - - 600 600 
ผูถ้อืหุน้รายอื่น 200 200  200 600 
รวมคะแนนท่ีได้ 800 800 600 800 3,000 

ดงันัน้ กรรมการทีจ่ะไดร้บัการเลอืกตัง้คอื นายกนก นายหริญั และนายพษิณุ   
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จากตวัอย่างขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าการใชว้ธิลีงคะแนนเสยีงแบบสะสมในการเลอืกตัง้กรรมการ จะท าใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยมโีอกาสมากขึน้ทีจ่ะเสนอ
และแต่งตัง้ผูแ้ทนของตนเป็นกรรมการธนาคารได ้

4. กติกาการนับคะแนนเสียง 
4.1 ใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสยีง และใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมากเป็นมต ิเวน้แต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานฯ มเีสยีง 

ชีข้าดอกีเสยีงหนึ่งต่างหากจากในฐานเป็นผูถ้อืหุน้ 
4.2 ธนาคารใชร้ะบบบารโ์คด้ในการนบัคะแนนเสยีง 
4.3 การนับผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ธนาคารจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุม เฉพาะทีอ่อกเสยีงไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง 

แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทัง้ทีม่าประชุมและทีม่อบฉนัทะทีธ่นาคารบนัทกึไวล้่วงหน้า 
4.4 การแจง้ผลการลงคะแนนเสยีงจะระบุคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี และไม่มสีทิธอิอกเสยีง โดยในแต่ละวาระจะใช้

จ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด กรณผีูถ้อืหุน้กลบัก่อนการปิดประชุม ใหแ้จง้เจา้หน้าทีห่น้าหอ้งประชุมเพือ่หกัคะแนนออกจากระบบ 
4.5 ในวาระการพจิารณาอนุมตัจิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ ในส่วนการแต่งตัง้กรรมการ ธนาคารจะใชว้ธิกีารลงคะแนนเสยีงแบบสะสม 

(Cumulative Voting) ตามขอ้ 3.4 
 



เอกสารแนบ 5 

- 18 - 

ประวติักรรมการอิสระท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เป็นผูร้บัมอบฉันทะ 
 

ช่ือ-นามสกลุ : นายปลิว มงักรกนก 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจบุนั : ประธานคณะกรรมการ 
อายุ : 69 ปี 
สาัชาติ : ไทย 
ท่ีอยู่ : 70/6 ซอยอนิทามระ 1 ถนนสุทธสิารวนิิจฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
วฒิุการศึกษา : - Master of Business Administration (Finance), University of California at Los Angeles, USA 

- Master of Science (Industrial Engineering), Stanford University, USA 
- วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : การอบรมภายนอก 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
- Director Certification Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Role of Chairman Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Audit Committee Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Executive Program in “Energy Literacy for a sustainable Future” สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
การอบรมภายใน 
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบนัไทยพฒัน์ 
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Cybersecurity Threatscape and You ทีป่รกึษาทางดา้นเทคโนโลย ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

: ไมม่ ี 

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 2,221,010 หุน้ หรอื รอ้ยละ 0.28% ของ 
(ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2561)   หุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไมม่ ี 
จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 
(ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2561)  คณะกรรมการบรษิทั 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  คณะกรรมการบรษิทั 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 9 ปี 11 เดอืน ปี           
(ณ สงิหาคม 2561)  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ กนัยายน 2551) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2561) 
  (ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 6 ปี 1 เดอืน) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 9 ปี 1 เดอืน 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ กรกฎาคม 2552) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2561) 
  (ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 6 ปี 1 เดอืน) 
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีพิจารณา 
ในครัง้น้ี 

: ไมม่ ี
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ช่ือ-นามสกลุ : รองศาสตราจารย ์ดร. องัครตัน์ เพรียบจริยวฒัน์ 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจบุนั : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 63 ปี 
สาัชาติ : ไทย 
ท่ีอยู่ : 93/279 ซอยสุขมุวทิ 24 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
วฒิุการศึกษา : - Doctor of Philosophy (Accounting), New York University, USA 

- บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : การอบรมภายนอก 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  
- หลกัสตูร Director Accreditation สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Director Certification สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Audit Committee สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Role of Chairman สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูรต่อตา้นการทุจรติส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance   
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- ประกาศนียบตัร International Financial Reporting Standard (IFRS) โดย The Institute of 
Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 

การอบรมภายใน 
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

: ไมม่ ี

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ ไมม่ ี
(ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2561)  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไมม่ ี
จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 
(ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2561)  คณะกรรมการบรษิทั 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  คณะกรรมการบรษิทั 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 9 ปี 11 เดอืน  
(ณ สงิหาคม 2561)  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ กนัยายน 2551) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2561) 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้ 5 ปี 4 เดอืน 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ เมษายน 2556) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2561) 
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีพิจารณา 
ในครัง้น้ี 

: ไมม่ ี

 



เอกสารแนบ 6 
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ข้อบงัคบับริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผูถ้ือหุ้น 
 

หมวดท่ี 3 การประชุมผูถ้ือหุ้น 

ข้อ 14. การประชมุสามญั 
คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

ข้อ 15. การประชมุวิสามญั 
การประชุมคราวอื่นบรรดาม ีนอกจากการประชุมสามญัทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 14. ของขอ้บงัคบันี้เรยีกว่าการประชุมวสิามญั 
คณะกรรมการอาจเรยีกประชุมวสิามญัในวนั เวลา และสถานทีท่ีค่ณะกรรมการก าหนดได ้สุดแต่จะเหน็สมควร แต่อย่างไรกด็ ีต้องมหีนังสอื

บอกกล่าวโดยชอบถงึการทีจ่ะประชุมนัน้ ดงัทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 16. แห่งขอ้บงัคบันี้ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมหีุน้นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรอืผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมหีุ ้นนับรวมกนัได้

ไมน้่อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด อาจเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืรอ้งขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นการประชุมวสิามญัได ้
แต่ในหนังสอืรอ้งขอนัน้จะต้องระบุว่าประสงค์ใหเ้รยีกประชุมเพื่อการใด เมือ่มคี ารอ้งขอเช่นว่านัน้ คณะกรรมการจะต้องก าหนดวนั เวลา และสถานที่   
ทีจ่ะเปิดประชุม โดยวนันดัประชุมทีก่ าหนดจะตอ้งไมช่า้กว่า 1 เดอืน นบัจากวนัไดร้บัหนงัสอื 

ข้อ 16. ค าบอกกล่าวนัดประชุม 
ใหส้่งค าบอกกล่าวนดัประชุมผูถ้อืหุน้ไปยงัผูถ้อืหุน้ทุกคนตามต าบลสถานทีอ่ยู่ทีแ่จง้ไวใ้นสมุดทะเบยีน   ผูถ้อืหุน้ และนายทะเบยีน ก่อนวนัประชุม

ไม่น้อยกว่า 7 วนั ในกรณีผูถ้อืหุน้พ านักอยู่ในประเทศไทย ใหส้่งค าบอกกล่าวเช่นว่านัน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้หรอืผู้แทนของผูถ้อืหุน้โดยตรง หรอืโดยไปรษณีย์
ลงทะเบยีน และในกรณผีูถ้อืหุน้ทีพ่ านกัอยู่นอกประเทศไทย ค าบอกกล่าวเช่นว่านัน้ใหส้่งทางโทรพมิพ์ โทรเลข โทรสารหรอืทางโทรคมนาคมสมยัใหม่ และ
ยนืยนัดว้ยจดหมายส่งไปรษณยีอ์ากาศลงทะเบยีนในวนัเดยีวกนั 

คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นติดต่อกนั  ไม่น้อยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชุม
ไมน้่อยกว่า 3 วนั 

อนึ่ง คณะกรรมการเป็นผูก้ าหนดสถานที ่ในการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นคราว ๆ ไป 
ค าบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบบั จะต้องระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุมและเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตาม

สมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนุมตั ิหรอืเพือ่พจิารณา แลว้แต่กรณ ีรวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรือ่งดงักล่าวดว้ย 

ข้อ 17. ระเบียบวาระการประชุม 
ประธานในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ มหีน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัว่าด้วยการประชุม  ในการนี้ต้องด าเนินการประชุม

ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุม เวน้แต่ ทีป่ระชุมจะมมีตใิหเ้ปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีง  ไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

เมือ่ทีป่ระชุมพจิารณาเสรจ็ตามวรรคหนึ่งแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด  จะขอให ้
ทีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด ้

ในกรณทีีท่ีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งตามล าดบัระเบยีบวาระไม่เสรจ็ตามวรรคหนึ่งหรอืพจิารณาเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอไม่เสรจ็ตามวรรคสอง แลว้แต่กรณ ี
และจ าเป็นตอ้งเลือ่นการพจิารณา ใหท้ีป่ระชุมก าหนดสถานที ่วนั และเวลาทีจ่ะประชุมครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนังสอืนัดประชุมระบุสถานที ่วนั 
เวลา และระเบยีบวาระการประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์ไม่น้อยกว่าสามวนั
ก่อนวนัประชุมดว้ย 

ข้อ 18. องคป์ระชมุ 
องค์ประชุมส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ทุกคราว จะต้องประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 

หรอืไมน้่อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งถอืหุน้นบัรวมกนัได ้ไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั 
หากเมือ่ครบก าหนดหนึ่งชัว่โมงนับจากเวลาทีน่ัดประชุม มจี านวนผูถ้อืหุน้มาประชุมไม่ครบถ้วนทีจ่ะเป็นองค์ประชุม ในกรณีทีเ่ป็นการประชุม

ทีผู่ถ้อืหุน้ขอเรยีกประชุมใหย้กเลกิการประชุมนัน้ ในกรณทีีก่ารประชุมนัน้มใิช่เป็นการประชุมทีผู่ถ้อืหุน้ขอเรยีกประชุม ใหเ้ลื่อนการประชุมออกไปและใหน้ัด
ประชุมใหม ่ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีน่ดัประชุมครัง้แรก โดยตอ้งส่งหนงัสอืบอกกล่าวนดัประชุมก่อนวนัประชุม 7 วนั และในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบั
ว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ข้อ 19. การด าเนินการประชุม 
ประธานกรรมการเป็นประธานของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หผู้ถ้อืหุน้  

ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 
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ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมหีน้าที่ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัท  ในการนี้ต้องด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบั
ระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืบอกกล่าวนัดประชุม เวน้แต่ทีป่ระชุมจะมมีตใิหเ้ปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

เมือ่ทีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งต่าง ๆ  ตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึ่งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ 
ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งอื่น ปรกึษากจิการอื่นอนัมไิดร้ะบุไวใ้นระเบยีบวาระการประชุมคราวเดมินัน้กไ็ด้ 

ข้อ 20. การออกเสียง 
ในการประชุมคราวใด ๆ ผูถ้อืหุน้ทุกคนทีม่าเขา้ประชุมเอง หรอืมผีูแ้ทนรบัมอบฉนัทะมาเขา้ประชุมมสีทิธอิอกเสยีงเสยีงหนึ่งต่อหุน้หุน้หนึ่งทีต่นถอื

ไมว่่าการออกเสยีงนัน้จะไดก้ าหนดใหท้ าโดยวธิใีด 
มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
(1) ในกรณปีกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออก

เสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณต่ีอไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิ

ของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

ข้อ 21. การมอบฉันทะ 
ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งอาจเขา้ประชุมไดท้ัง้โดยตนเองหรอืโดยมอบฉนัทะ หนงัสอืมอบฉนัทะใหเ้ป็นไปตามแบบทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
หนงัสอืมอบฉนัทะจะตอ้งส่งใหป้ระธานกรรมการ หรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการก าหนด ณ สถานทีป่ระชุม ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

หมวดท่ี  4  กรรมการ 

ข้อ 22. จ านวนกรรมการ 
ใหผู้ถ้อืหุน้โดยมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก าหนดจ านวนผูท้ีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัเป็นครัง้คราว โดยใหม้จี านวนไมน้่อยกว่า 5 คน 
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามจ านวนทีก่ าหนดในวรรคแรก โดยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมี

ถิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร และมกีรรมการทีม่สีญัชาตไิทยตามทีก่ฎหมายก าหนด 

ข้อ 23. การเลือกตัง้กรรมการ 
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอืคณูดว้ยจ านวนกรรมการทีจ่ะเลอืกตัง้ 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคน

เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดกไ็ด ้
(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บั

การเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีใหเ้ลอืกโดยวธิจีบัสลากเพือ่ใหไ้ดจ้ านวนกรรมการทีจ่ะพึงม ี

ข้อ 24. วาระการด ารงต าแหน่งและการออกจากต าแหน่งของกรรมการ 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้เลือกตัง้คณะกรรมการทัง้ชุดพร้อมกนัในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรกัษาการ

ในต าแหน่งเพือ่ด าเนินกจิการของบรษิทัต่อไปพลางก่อน เท่าทีจ่ าเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหมจ่ะเขา้รบัหน้าที่ 
กรรมการผูอ้อกไปนัน้จะไดร้บัเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้

ข้อ 25. การพ้นต าแหน่งก่อนครบก าหนดออกตามวาระ 
นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
(4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นบัรวมกนั

ไดไ้มน้่อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
(5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 
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ข้อ 26. การถอนและตัง้แทนในต าแหน่งท่ีว่าง 
ผูเ้ป็นกรรมการนัน้เฉพาะแต่ผูถ้อืหุน้ในการประชุมผูถ้อืหุน้เท่านัน้ทีจ่ะตัง้หรอืถอนได ้อย่างไรกด็ ีถา้หากว่ามตี าแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะ

เหตุอื่น นอกจากถงึคราวออกตามวาระ หรอืสิ้นก าหนดเวลาดงัทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 25. ของขอ้บงัคบันี้แลว้ใหก้รรมการทีค่งเหลอือยู่ตัง้ผูอ้ื่นขึน้ใหม่ใหเ้ต็มทีว่่าง 
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน ทัง้นี้ มติในการตัง้กรรมการดงักล่าวต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่อ งจ านวน
กรรมการทีย่งัเหลอือยู่ แต่ผูท้ีไ่ดร้บัการตัง้จากกรรมการทีค่งเหลอืดงัว่านี้ จะคงอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าก าหนดเวลาทีก่รรมการผูท้ีเ่ขาเขา้สบืต าแหน่งแทน
ชอบทีจ่ะอยู่ได ้ในกรณีทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ถอนกรรมการผูห้นึ่งและตัง้ผูอ้ื่นขึน้ไวแ้ทนที ่ผูท้ ีร่บั แต่งตัง้นัน้ใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าก าหนดเวลาที่
กรรมการผูถู้กถอนนัน้ชอบทีจ่ะอยู่ได ้

ข้อ 27. การลาออกของกรรมการ 
กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อบรษิทั การลาออกมผีลนบัแต่วนัทีใ่บลาออกถงึบรษิทั 
กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด ้
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แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 

ณ ห้องประชมุ ชัน้ 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร ์ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 
 

 
 
หมายเหตุ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะในการเดนิทางมาร่วมประชุม 

- ส าหรบัท่านทีเ่ดนิทางมาประชุมดว้ยรถส่วนตวั บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมสถานทีจ่อดรถไวท้ีบ่รเิวณชัน้ บี1 ถงึ บ4ี ของอาคารทสิโกท้าวเวอร์ 
- ส าหรบัท่านทีเ่ดนิทางมาประชุมดว้ยรถประจ าทาง รถประจ าทางทีผ่่านอาคารทสิโกท้าวเวอร ์ไดแ้ก่ 17 62 67 116 และ 149 
- ส าหรบัท่านทีเ่ดนิทางมาประชุมดว้ยรถไฟฟ้าบทีเีอส กรุณาลงทีส่ถานีศาลาแดง 
- ส าหรบัท่านทีเ่ดนิทางมาประชุมดว้ยรถไฟฟ้าใตด้นิเอม็อารท์ ีกรุณาลงทีส่ถานีสลีม หรอืสถานีลุมพนิี 
- ส าหรบัผูท้ีต่อ้งการความช่วยเหลอืพเิศษ เช่น เกา้อี้รถเขน็ กรุณาแจง้ความประสงค์ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ทีห่มายเลข 0 2633 6805 

หรอื 0 2633 6814 เพือ่จดัเตรยีมบุคลากรและอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น 
 

บมจ. ธนาคารทสิโก ้
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บนัทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 




