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 วนัที� 20 มีนาคม 2557 

เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิ�งที�สง่มาด้วย 1.  ข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ 
  2. ประวตัิกรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอชื�อให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
  3.  ข้อบงัคบัของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ในหมวดเรื�อง การประชมุผู้ ถือหุ้น 

กรรมการ (วา่ด้วยเรื�องจํานวน การเลอืกตั 9ง และวาระของกรรมการ) เงินปันผล และผู้สอบบญัชี 
 4.   แผนที�สถานที�ประชมุ 

  5. วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 
  6. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข  
  7. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และหนงัสอืลงทะเบียนเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  8. รายงานประจําปี 2556 (แผน่ซีดจํีานวน 1 แผน่) 
  9. ซองธุรกิจตอบรับ 

 ด้วยที�ประชมุคณะกรรมการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ครั 9งที� 2/2557 เมื�อวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2557 
ได้มีมติกําหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 ในวนัที� 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุม 
ชั 9น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยมีระเบียบการประชมุดงัตอ่ไปนี 9 

1. แจ้งให้ทราบวา่การบอกกลา่วนดัประชมุเป็นไปโดยชอบ 
2. พิจารณาวา่องค์ประชมุครบหรือไม ่
3. พิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามวาระการประชมุที�สง่มาด้วยนี 9 

 จึงเรียนมาเพื�อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักลา่วข้างต้น   
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดมอบฉนัทะให้บคุคลอื�นเข้าประชุมแทนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ 
ที�ส่งมาด้วย ทั 9งนี 9 บริษัทขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะศึกษาและดําเนินการตามข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วม
ประชุมที�ส่งมาด้วยนี 9เพื�อความสะดวกของท่านและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการประชุม นอกจากนี 9 หากท่านมี 
ข้อสงสยัหรือคําถามเกี�ยวกบัวาระการประชมุที�ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี 9แจงในวนัประชมุ ทา่นสามารถสง่
คําถามลว่งหน้ามายงับริษัทได้ที�  ir@tisco.co.th  หรือโทรสารหมายเลข 02-633-6855 

 อนึ�ง บริษัทได้จดัทํารายงานประจําปี 2556 ในรูปแบบแผน่ซีดี (CD-ROM) ตามที�ได้จดัสง่มาให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมนี 9 
หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดงักล่าวแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที�แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์     
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ชั 9น P อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท์ 02-633-6868 โทรสาร 02-633-6855 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
      

 (นายปลวิ มงักรกนก) 
 ประธานคณะกรรมการบริษัท 
 
นกัลงทนุสมัพนัธ์  โทร 0-2633-6868  โทรสาร 0-2633-6855 
สํานกัเลขานกุารบริษัท  โทร 0-2633-6874, 0-2633-6814  โทรสาร 0-2633-6818 
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สิ-งที-ส่งมาด้วย 1 
 

ข้อปฏบิัตใินการเข้าร่วมประชุม 

1. การลงทะเบียนเข้าประชุม 
1.1 ผู้ ถือหุ้ น/ผู้ รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น.  

ของวนัประชมุ ณ บริเวณสว่นลงทะเบียน ชั 9น 1 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 และผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะ จะได้รับหลกัฐานการลงทะเบียน เพื�อใช้แสดงตอ่เจ้าหน้าที�ของ
บริษัทสําหรับ 

• รับของชําร่วยและอาหารวา่ง ณ บริเวณ ชั 9น S อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ในระหวา่งเวลา 10.00-14.00 น.  

• แสดงสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ณ ห้องประชมุ ชั 9น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 

1.2 ผู้ ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ครบถ้วนชดัเจน 
ดงันี 9 

• แจ้งความประสงค์ว่าจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนโดย
การทําเครื�องหมาย � ลงในช่องที�จดัพิมพ์ไว้ในหนงัสือลงทะเบียนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

• ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ (ถ้ามี) ลงลายมือชื�อท้ายหนงัสือลงทะเบียนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

2. การออกเสียงลงคะแนน 
2.1 ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องกรอกการออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือลงทะเบียนเข้าประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

2.2 ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยเห็นด้วยทุกวาระตามจํานวนเสียงทั 9งหมด 
หรือ จะออกเสียงแตล่ะวาระก็ได้ โดยการทําเครื�องหมาย ����หน้าข้อที�ต้องการในหนงัสือลงทะเบียนเข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

2.3 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะเห็นด้วยในทกุวาระตามจํานวนเสียงทั 9งหมด ให้ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ  
ผู้ รับมอบฉนัทะทําเครื�องหมาย  ���� หน้าข้อ “เหน็ด้วยทุกวาระ ตามจาํนวนเสียงทั�งหมด”  

2.4 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบ
ฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ�งตามจํานวนเสียงทั 9งหมด คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ 
“งดออกเสียง” ไมส่ามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นที�
เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั 9งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ซึ�งจะสามารถออก
เสียงลงคะแนนเห็นด้วยบางสว่น หรือไมเ่ห็นด้วยบางสว่น หรืองดออกเสียงบางสว่นได้ แตเ่มื�อรวมกนัแล้วต้อง
ไม่เกินจํานวนเสียงทั 9งหมดที�มีอยู่หรือที�ขอใช้สิทธิหรือที�รับมอบฉันทะ) โดยทําเครื�องหมาย ����หน้าข้อ “ออกเสียง
แต่ละวาระ ดงัต่อไปนี ” 

ทั 9งนี 9การออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ�งตามจํานวนเสียงทั 9งหมดข้างต้น ไมใ่ห้นํามาใช้สําหรับการ      
ออกเสียงลงคะแนนในวาระที� 5 เรื�องการพิจารณาอนุมติัจํานวนกรรมการและการแต่งตั 9งกรรมการ ในส่วน
ของการแต่งตั 9งกรรมการ (ข้อ 5.2 ในหนงัสือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน) โดยในการ
ออกเสียงลงคะแนนผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถเลือกว่าเห็นด้วยกบัการแต่งตั 9งกรรมการทั 9งชุด
โดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากนัสําหรับกรรมการแต่ละคน หรือจะเห็นด้วยกบัการแต่งตั 9งกรรมการบางรายโดย
ออกเสียงแยกตามกรรมการแต่ละรายไป อนึ�ง บริษัทใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative 
Voting) ในการเลือกตั 9งกรรมการ (รายละเอียดตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 23) ซึ�งวิธีการนี 9จะช่วยให้ผู้ ถือหุ้น
รายย่อยมีโอกาสได้เลือกตั 9งกรรมการที�เป็นตวัแทนของตนเข้ามารับตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัทได้  
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 วิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นดงันี 9 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที�ตนถือ คณูด้วยจํานวนกรรมการที�จะเลือกตั 9ง 

(2) ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั 9งหมดตาม (S) เลือกตั 9งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ ในกรณีแต่งตั 9งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย
เพียงใดก็ได้  

(3) บุคคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั 9งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที�จะพึงมี ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับการเลือกตั 9งในลําดบัถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการที�จะพงึมี ให้เลือกโดยวิธีจบัสลากเพื�อให้ได้จํานวนกรรมการที�จะพงึมี 

ตวัอย่าง:  

บริษัทจดทะเบียนมีหุ้นที�จําหน่ายได้ทั 9งหมด S,ccc หุ้น ถือโดย 

นาย ก   ถือหุ้น dcc หุ้น 
นาง ข ถือหุ้น  ecc หุ้น 
ผู้ ถือหุ้นรายอื�นอีก f ราย ถือหุ้นรวมกนั  ecc หุ้น 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทต้องการเลือกตั 9งกรรมการจํานวน g ราย ซึ�งมีกรรมการรายเดิมที�ครบวาระ 
คือ นายกนก นายหิรัญ และนายอรรณนพ ซึ�ง นาย ก ที�เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้กรรมการรายเดิม
กลบัมาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ สว่นนาง ข ได้เสนอกรรมการรายใหม ่S ราย คือ นายพิษณ ุ

ตวัอย่างวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม 

นาย ก  มีสิทธิออกเสียงเท่ากบั       S,fcc เสียง (dcc หุ้น x 3 ราย) 
นาง ข  มีสิทธิออกเสียงเท่ากบั             dcc เสียง (ecc หุ้น x 3 ราย) 
ผู้ ถือหุ้นรายอื�นอีก f ราย มีสิทธิออกเสียงรวมกนัเท่ากบั       dcc เสียง (ecc หุ้น x 3 ราย) 

 
ชื-อผู้ถือหุ้น คะแนนเสียงแยกตาม รวมคะแนน

ทั 5งหมด (เสียง) นายกนก นายหรัิญ นายอรรณนพ นายพษิณุ 

นาย ก dcc dcc dcc - S,fcc 
นาง ข - - - dcc dcc 
ผู้ ถือหุ้นอื�น ecc ecc  ecc dcc 
รวมคะแนนที-ได้ 899 899 dcc 899 g,ccc 

 
ดงันั 9น กรรมการที�จะได้รับการเลือกตั 9งคือ นายกนก นายหิรัญ และนายพิษณ ุ  
จากตวัอย่างข้างต้น จะเห็นได้วา่การใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกตั 9งกรรมการ จะทําให้ผู้ ถือหุ้น
รายย่อยมีโอกาสมากขึ 9นที�จะเสนอและแต่งตั 9งผู้แทนของตนเป็นกรรมการบริษัทได้ 

2.5 ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ ลงลายมือชื�อท้ายหนงัสือลงทะเบียนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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3. การมอบฉันทะ 
3.1 ผู้ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทน โดยกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ตามที�สง่มาด้วยนี 9ให้ครบถ้วนชดัเจน  
หมายเหต:ุ  บริษัทได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไว้ท้ายเอกสารฉบับนี 9 และสําหรับผู้ ถือหุ้ น 

ต่างประเทศที�แต่งตั 9งให้คัสโตเดียน(custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น 
สามารถสั�งพิมพ์แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทที�      
http://www.tisco.co.th/th/investorrelation/agmtisco.html 

3.2 ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้กรรมการของบริษัทดงัรายชื�อตอ่ไปนี 9 เข้าร่วมประชมุแทนก็ได้   

S. นายปลิว มงักรกนก ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
 e. นางอรนชุ อภิศกัดิpศิริกลุ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
   และประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุม่ทิสโก้ 

g. รศ.ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
r. ศ.ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
s. นางภทัรียา เบญจพลชยั      กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
d. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 (ประวติัของกรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอชื�อให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย e) 

ในกรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ โปรดสง่หนงัสือมอบฉันทะและหนงัสือลงทะเบียน 
เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนคืนกลบัมายงับริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 1 วนั โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับ  
ที�สง่มาด้วยนี 9 เพื�อบริษัทจะได้สง่มอบให้กรรมการผู้ รับมอบฉนัทะดําเนินการตามที�ได้รับมอบฉนัทะตอ่ไป  

3.3 ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉนัทะตามที�สง่มาด้วยนี 9 พร้อมปิดอากรแสตมป์ ec บาท 
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เอกสารหรือหลักฐานที-ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องนํามาแสดง/มอบ เพื-อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดง/มอบเอกสารดงัตอ่ไปนี 9ตอ่พนกังานลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ 

1. กรณีผู้ถือหุ้นที-เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง  

(ก) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้ ถือหุ้น  

(ข) หนงัสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ�งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงลายมือชื�อ  
ผู้ ถือหุ้น 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ  
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะซึ�งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื�อผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ข) หนงัสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ�งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื�อ 

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ค) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผู้ ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ ถือหุ้น 
(ง) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผู้ รับมอบฉนัทะ  

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล 
2.1 กรณีผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล  

(ข) สําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ�งออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที�
เกี�ยวข้อง รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคล พร้อมประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) และมี
ข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนที�เข้าร่วมประชมุนั 9นมีอํานาจกระทําการแทนผู้ ถือหุ้น 

(ค) หนงัสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ�งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื�อ
โดยผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลที�เข้าร่วมประชมุ  พร้อมประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นที�เป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ�งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื�อโดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพัน         

นิติบคุคลตามหนงัสือรับรองของผู้ ถือหุ้น พร้อมประทบัตราสําคญั(ถ้ามี) และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ข) หนงัสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ�งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื�อ

โดยผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรับรองของผู้ ถือหุ้นพร้อมประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) และ
ลงลายมือชื�อโดยผู้ รับมอบฉนัทะ  

(ค) สําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ�งออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที�
เกี�ยวข้อง รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองของ   ผู้ ถือหุ้นพร้อม
ประทบัตราสําคญั (ถ้ามี)  

(ง) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที�เป็นผู้ ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม
ผกูพนันิติบคุคลนั 9น 

(จ) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้ รับมอบฉนัทะ  
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3. กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที-แต่งตั 5งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
(ก) เอกสารเช่นเดียวกบักรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลตามข้อ e 
(ข) สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียนเป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  

รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลของคสัโตเดียน พร้อมประทบัตราสําคญั (ถ้ามี)  
(ค) สําเนาหนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน รับรอง

สําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลของคสัโตเดียน พร้อมประทบัตราสําคญั (ถ้ามี)  

4. กรณีผู้ถือหุ้นถงึแก่กรรม 
ผู้จดัการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกบัข้อ S โดย
จะต้องมีเอกสารคําสั�งศาลแตง่ตั 9งให้เป็นผู้จดัการมรดก ซึ�งลงนามรับรองโดยผู้จดัการมรดกมาแสดงเพิ�มเติมด้วย 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ 
 บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชุมแทน 

เอกสารเช่นเดียวกับข้อ S โดยจะต้องนําสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้ เยาว์ ซึ�งลงนามรับรองโดยบิดา-
มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมาแสดงเพิ�มเติมด้วย 

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ 
ผู้อนบุาลหรือผู้ พิทกัษ์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกบัข้อ S 
โดยจะต้องมีสําเนาเอกสารคําสั�งศาล แตง่ตั 9งให้เป็นผู้อนบุาลหรือผู้ พิทกัษ์ ซึ�งลงนามรับรองโดยผู้อนบุาลหรือผู้ พิทกัษ์
มาแสดงเพิ�มเติมด้วย 

 
ทั 9งนี 9 เอกสารข้างต้นที�มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็นภาษาไทย หรือ 
ภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนั 9นรับรองความถกูต้องของคําแปลด้วย 
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สิ-งที-ส่งมาด้วย 2 
 

ประวัตกิรรมการอสิระที-ได้รับการเสนอชื-อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

1. ชื-อ : นายปลิว มังกรกนก 
 

อายุ : 65 

สัญชาติ : ไทย 

ที-อยู่ : Pc/d ซอยอินทามระ S ถนนสทุธิสารวนิิจฉยั                      
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  

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

วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ (อตุสาหการ) 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

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

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

(ณ วนัที� 31 มกราคม 2557)  2,221,010 หุ้น หรือ 0.28% ของหุ้นที�ชําระแล้วทั 9งหมด 

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  ไม่มี 

จาํนวนครั5งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 8  ครั 9ง จากทั 9งหมด 8 ครั 9ง 
 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 7 ครั 9ง จากทั 9งหมด 7 ครั 9ง 

จาํนวนปีที-ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)              6 ปี            

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: 2 กนัยายน 2551) 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                        9 ปี        

  (วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

   (วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: 1 กรกฎาคม 2548) 
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การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน   

กลุ่มทสิโก้   

 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 2553-ปัจจบุนั 
 2555-ปัจจบุนั 
      2552-ปัจจุบนั 
      2554-ปัจจุบนั 

ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

 
ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 
 
มลูนิธิทสิโก้เพื�อการกศุล 

อื-นๆ  
    บริษัทอื'นที'อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
           -ไม่มี- 
     บริษทัจดทะเบียนอื'น 
           -ไม่มี- 

 บริษทัอื'น (3 แห่ง)   

2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ�ง จํากดั (มหาชน) 
 

2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ชชัวาลย์-รอยลั แฮสโคนิ�ง จํากดั  
2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั  

หน่วยงานอื'น (7 แห่ง)   

2556-ปัจจบุนั 
 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ สํานกับริหารหลกัสตูรวศิวกรรมนานาชาติ
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2554-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิหมอเสม พริ 9งพวงแก้ว 
2550-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
2547-ปัจจบุนั กรรมการอํานวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 

 

 

ประสบการณ์การทาํงาน  
 

    กลุ่มทิสโก้   

 2552-2553 
               
 2551-2553 

ประธานคณะกรรมการบริหาร  
ประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุ่มทสิโก้ 
กรรมการ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 

 2548-2551 
 

 

กรรมการ  
ประธานคณะกรรมการบริหาร  
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

 2548-2549 เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา  

 2545-2548 กรรมการ  
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

บริษัทเงินทนุ ทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

       2533-2554 กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพื�อการกศุล 
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ประสบการณ์การทาํงาน (ต่อ)   

 อื-นๆ (ในช่วงระยะเวลา Q ปี)   

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

         
       2537-2553 
       2551-2553 

              กรรมการ 
              กรรมการ 
              กรรมการ 

              กรรมการ 

 
              กรรมการ 

              กรรมการ 

บริษัท อตุสาหกรรมรามาเทก็ซ์ไทล์ จํากดั 
บริษัท โซลิโด จํากดั 
บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั�นแนล        
(ไทยแลนด์) จํากดั 
บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิ 9ง จํากดั  
สมาคมธนาคารไทย 

   

คุณสมบัตเิพิ-มเตมิสําหรับกรรมการอิสระ   

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ���� 

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนี 9กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล   
ที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง e ปี ที�ผ่านมา 

  

e.S เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับ
เงินเดือนประจํา 

 ���� 

e.e เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย  ���� 

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสําคญัซึ�งอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้อย่างอิสระ  ���� 
 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :  วาระที� d  พิจารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั 
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                     ประวัตกิรรมการอสิระที-ได้รับการเสนอชื-อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

2. ชื-อ : รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์  

อายุ : 59  

สัญชาติ : ไทย  

ที-อยู่  : 398/164 ซอยริมคลองไผ่สิงโต แขวงคลองเตย     
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

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

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

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

(ณ วนัที� 31 มกราคม 2557)  ไม่มี  

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จาํนวนครั5งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)   
คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

  8  ครั 9ง จากทั 9งหมด   8 ครั 9ง 
13  ครั 9ง จากทั 9งหมด 13 ครั 9ง/1 

 
  6  ครั 9ง จากทั 9งหมด   7 ครั 9ง/2 
  9  ครั 9ง จากทั 9งหมด 13 ครั 9ง/3 

/1 เข้าร่วมประชมุในฐานะที�ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 
/2 ได้รับการแตง่ตั 9งเป็นกรรมการบริษัท เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2556 
/3 ได้รับการแตง่ตั 9งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2556 
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จาํนวนปีที-ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 

 

 
: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)             6  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: 2 กนัยายน 2551) 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                       9  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: 26 เมษายน 2548) 
 
การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน 

  

    กลุ่มทิสโก้   
เม.ย.2556-ปัจจบุนั 
2551-ปัจจบุนั 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)   
 

เม.ย.2556-ปัจจบุนั 
 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)   
 

    อื-นๆ 
          บริษทัอื'นที'อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี-   
          บริษทัจดทะเบียนอื'น (8 แห่ง) 

2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มหาชน) 
 

บริษทัอื'น   
-ไม่มี-   

หน่วยงานอื'น (9 แห่ง)  

2555-ปัจจบุนั 

 

2555-ปัจจบุนั 

คณะอนกุรรมการการเงินงบประมาณและ 

การลงทนุ 

ที�ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 

การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย 

กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

2555-ปัจจบุนั คณะกรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แหง่ประเทศไทย 

2552-ปัจจบุนั คณะทํางานเพื�อตดิตามการปฏิบตัิด้านบญัชีและ
บรรษัทภิบาล 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ     
ตลาดหลกัทรัพย์ 

2549-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูล กองทนุเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ 
2545-ปัจจบุนั คณะกรรมการมาตรฐาน 

และนโยบายบญัชีภาครัฐ 
กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

2540-ปัจจบุนั รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

2535-ปัจจบุนั ที�ปรึกษาฝ่ายกํากบับริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ประสบการณ์การทาํงาน 
    กลุ่มทิสโก้   

2554-เม.ย.2556 
2551-2554 
2550-2554 
2548-2554 

ที�ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

2548-2550 กรรมการตรวจสอบ  
    อื-นๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)   

2554-2555 ที�ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

2547-2555 กรรมการอิสระ (ผู้ เชี�ยวชาญด้านบญัชี) สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

2545-2555 ที�ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

2547-2552 คณะอนกุรรมการที�ปรึกษาโครงการพฒันาระบบ 
งบประมาณพสัด ุการเงินและบญัชีต้นทนุ 

สํานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา 

2545-2552 ที�ปรึกษาด้านการบญัชี กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

 

คุณสมบัตเิพิ-มเตมิสําหรับกรรมการอิสระ    
 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ���� 

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนี 9กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล   
ที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง e ปี ที�ผ่านมา 

  

e.S เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับ
เงินเดือนประจํา 

 ���� 

e.e เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย  ���� 

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสําคญัซึ�งอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้อย่างอิสระ  ���� 

 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :  วาระที� d  พิจารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั 
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                       ประวัตกิรรมการอสิระที-ได้รับการเสนอชื-อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

3. ชื-อ : ศ.ดร.ปราณี ทินกร  

อายุ : 64 

สัญชาติ : ไทย 

ที-อยู่ : Pr/f  หมู่ที� g แขวงบางขนนุ เขตบางกรวย                      
นนทบรีุ  

วุฒกิารศกึษา : Doctor of Philosophy (Economics)                                                                    
Master of Art (Economics) 
    University of Pennsylvania, USA 
Bachelor of Art (Economics)     
    Swarthmore College, USA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  
หลกัสตูร Directors Accreditation  
หลกัสตูร Financial Institutions Governance 
หลกัสตูร Audit Committee  
หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 
หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function 
หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting 
หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management 
หลกัสตูรตอ่ต้านการทจุริตสําหรับผู้บริหารระดบัสงู 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
(ณ วนัที� 31 มกราคม 2557)  ไม่มี  
 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 
  ไม่มี  

จาํนวนครั5งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

  8 ครั 9ง จากทั 9งหมด  8  ครั 9ง 
  4 ครั 9ง จากทั 9งหมด 4 ครั 9ง* 

  3 ครั 9ง จากทั 9งหมด 3 ครั 9ง* 

*ได้รับการแตง่ตั 9งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          
เมื�อวนัที� 26  เมษายน 2556 

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)  

  คณะกรรมการธนาคาร                                         1 ครั 9ง จากทั 9งหมด 1 ครั 9ง  
คณะกรรมการตรวจสอบ                                      4 ครั 9ง จากทั 9งหมด 4 ครั 9ง 

จาํนวนปีที-ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 
 
 
: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)             6  ปี 
(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 
(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: 2 กนัยายน 2551) 
ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                       6  ปี 
(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 
(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: 12 ธนัวาคม 2551) 
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การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน   
 

    กลุ่มทิสโก้   
             เม.ย.2556-ปัจจบุนั 
             
             2551-ปัจจุบนั 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการอิสระ   
 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

    อื-นๆ   
บริษทัอื'นที'อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   

-ไม่มี-   
บริษทัจดทะเบียนอื'น   

-ไม่มี-   
บริษทัอื'น    

-ไม่มี-   
หน่วยงานอื'น (3 แห่ง)  

2555-ปัจจบุนั กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แหง่ประเทศไทย 

2552-ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกริก 

2551-ปัจจบุนั 
2548-ปัจจบุนั 

กรรมการบริหารสถาบนั TDRI 
กรรมการสภาสถาบนั TDRI 

มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพื�อการพฒันาประเทศไทย  
(TDRI) 

   
 

ประสบการณ์การทาํงาน  

    กลุ่มทิสโก้  

               2551-เม.ย.2556 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

2552-เม.ย.2556 กรรมการอิสระ                                                     ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการตรวจสอบ  

    อื-นๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)  

2522-2556                     อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์                          มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

               2554-2555 อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี�ยวกับ   
การปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ 

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

               2553-2554 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
               2551-2553 

                                                                   
2550-2551 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเงิน
อดุหนนุบริการสาธารณะ  
ที�ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

กระทรวงการคลงั 
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ประสบการณ์การทาํงาน (ต่อ) 
อื-นๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)  

2550-2551 อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณในคณะกรรมาธิการการคลงั
การธนาคารและสถาบนัการเงิน 

สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติ 

2550-2551 กรรมการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.
2535 ระหว่างบริษัท  กสท.  โทรคมนาคม 
จํากดั (มหาชน) กบั บริษัท ทรูมฟู จํากดั และ
บริษัท  ดจิิตอล โฟน จํากดั 

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 
 

2550-2551 กรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ สมาคมนกัเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา 
 
 
 

คุณสมบัตเิพิ-มเตมิสําหรับกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ���� 

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนี 9กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล  
ที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง e ปี ที�ผ่านมา 

  

e.S เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับ
เงินเดือนประจํา 

 ���� 

e.e เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย  ���� 

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสําคญัซึ�งอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้อย่างอิสระ  ���� 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :  วาระที� d  พิจารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั 
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ประวัตกิรรมการอสิระที-ได้รับการเสนอชื-อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

4. ชื-อ : นางภัทรียา เบญจพลชัย  

อายุ : 59 

สัญชาติ : ไทย  

ที-อยู่ : Scce ซอยการไฟฟ้าภมูิภาค e  

ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตจุกัร กรุงเทพฯ 

วุฒกิารศกึษา : พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑติ (บริหารธุรกิจ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

บญัชีบณัฑิต (บญัชีทฤษฎี) 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (หลกัสตูร วตท. รุ่นที� S) 
    สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

หลกัสตูรผู้บริหาร (The Executive Program) 
    มหาวทิยาลยัมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประกาศนียบตัรด้านการสอบบญัชีชั 9นสงู                   
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  
หลกัสตูร Financial Institutions Governance  
      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

(ณ วนัที� 31 มกราคม 2557)  ไม่มี  

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จาํนวนครั5งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   8 ครั 9ง จากทั 9งหมด    8 ครั 9ง 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกํากบัดแูล
กิจการ 

  13 ครั 9ง จากทั 9งหมด 13 ครั 9ง 

    2 ครั 9ง จากทั 9งหมด   2 ครั 9ง 

  ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการธนาคาร   7 ครั 9ง จากทั 9งหมด   7 ครั 9ง 

  คณะกรรมการตรวจสอบ  13 ครั 9ง จากทั 9งหมด 13 ครั 9ง 
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จาํนวนปีที-ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)             4  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: 11 มิถนุายน 2553) 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                       3  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: 22 เมษายน 2554) 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน   

    กลุ่มทิสโก้   

ส.ค.2556-ปัจจุบนั 
2554-ปัจจบุนั 

ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

2553-ปัจจบุนั 
2554-ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

 
ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)  

    อื-นๆ   

บริษทัอื'นที'อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   

-ไม่มี-   

บริษทัจดทะเบียนอื'น   

-ไม่มี-   

          บริษทัอื'น (3 แห่ง)   

2556-ปัจจบุนั 

 

2553-ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

บริษัท บางกอกกล๊าส จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จํากดั  

2545-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กระบี� เภตรา จํากดั 

  หน่วยงานอื'น  (10 หน่วยงาน)  

             2556-ปัจจุบนั 

             2556-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจบุนั 

กรรมการประเมินกองทนุหมนุเวียน 

คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD 

อนกุรรมการศนูย์พฒันาการกํากบัดแูล
กิจการที�ดี 

กระทรวงการคลงั 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2554-ปัจจบุนั คณะกรรมการพิจารณากรรมการแหง่ปี  

2554-ปัจจบุนั กรรมการจรรยาบรรณ สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัป์ 

2554-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าแหง่ประเทศไทย 

2553-ปัจจบุนั ที�ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2553-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและประเมินผล     
ประจํากระทรวงกลาโหม 

สํานกังานปลดักระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 
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การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ) 

2553-ปัจจบุนั ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง 

essg-ปัจจบุนั คณะกรรมการวนิยักรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทที�ออกหลกัทรัพย์ 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

essc-ปัจจบุนั ที�ปรึกษากิตติมศกัดิp สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
 

ประสบการณ์การทาํงาน   

    กลุ่มทิสโก้  

-ไม่มี-  

    อื-นๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)  
2551-2555 

 
2552-2553 
2549-2553 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิในคณะกรรมการ
ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

2549-2553 ประธานอนกุรรมการพิจารณาการรับสมาชิก บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
 รองประธานกรรมการ  

และประธานกรรมการบริหาร 
 

2552-2553 
2549-2552 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

บริษัท แฟมมิลี� โนฮาว จํากดั 

              2552-2553 ประธานกรรมการ บริษัท เซท็เทรด ดอท คอม จํากดั 

              2551-2553 กรรมการตดัสินรางวลัรัฐวสิาหกิจดีเดน่ 
ประจําปี 2551-2553 

สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 
กระทรวงการคลงั 

2549-2553 กรรมการและผู้จดัการ และอนกุรรมการบริหาร ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2549-2553 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 
2549-2553 ประธานกรรมการ บริษัท สยามดีอาร์ จํากดั 

2549-2553 ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม  
เพื�อผู้ลงทนุตา่งด้าว จํากดั 

2549-2553 ประธานกรรมการ  บริษัท สํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จํากดั 

2549-2553 กรรมการและเลขานกุาร สภาธุรกิจตลาดทนุไทย 

2545-2553 อนกุรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ประชาสมัพนัธ์ การดําเนินการเกี�ยวกบั 
Corporate Governance ในประเทศไทย 

สํานกันายกรัฐมนตรี 

2548-2553 กรรมการอํานวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 
 2549-2551 
2552-2553 
2548-2551 

กรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณากรรมการแหง่ปี 
สมาชิกสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตแิละ 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติ 

 กรรมาธิการการคลงั การธนาคารและ   
สถาบนัการเงิน 
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คุณสมบัตเิพิ-มเตมิสําหรับกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ���� 

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนี 9กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล  
ที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง e ปี ที�ผ่านมา 

  

e.S เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับ
เงินเดือนประจํา 

 ���� 

e.e เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย  ���� 

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสําคญัซึ�งอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้อย่างอิสระ  ���� 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :  วาระที� d  พิจารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั 
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สิ-งที-ส่งมาด้วย 3 

ข้อบังคับของบริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
 

หมวดที-  3  การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 14. การประชุมสามัญ 

 คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่
วนัสิ 9นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 

ข้อ 15. การประชุมวิสามัญ 

 การประชมุคราวอื�นบรรดามี นอกจากการประชุมสามญัที�ระบุไว้ในข้อ 14. ของข้อบงัคบันี 9เรียกว่าการประชุม
วิสามญั 

 คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที�ที�คณะกรรมการกําหนดได้ สุดแต่จะ
เห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการที�จะประชุมนั 9น ดังที�กําหนดไว้ในข้อ 16.  
แห่งข้อบงัคบันี 9 

 ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั 9งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 25 คน ซึ�งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั 9งหมด อาจเข้าชื�อกนัทํา
หนงัสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นการประชมุวิสามญัได้ แตใ่นหนงัสือร้องขอนั 9นจะต้องระบุ
วา่ประสงค์ให้เรียกประชมุเพื�อการใด เมื�อมีคําร้องขอเช่นวา่นั 9น คณะกรรมการจะต้องกําหนดวนั เวลา และสถานที�
ที�จะเปิดประชมุ โดยวนันดัประชมุที�กําหนดจะต้องไมช้่ากวา่ 1 เดือน นบัจากวนัได้รับหนงัสือ 

 

ข้อ 16. คาํบอกกล่าวนัดประชุม 

 ให้ส่งคําบอกกล่าวนดัประชุมผู้ ถือหุ้นไปยงัผู้ ถือหุ้นทุกคนตามตําบลสถานที�อยู่ที�แจ้งไว้ในสมดุทะเบียน   
ผู้ ถือหุ้น และนายทะเบียน ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนั ในกรณีผู้ ถือหุ้นพํานกัอยู่ในประเทศไทย ให้ส่งคําบอก
กล่าวเช่นว่านั 9นให้แก่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นโดยตรง หรือโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีผู้ ถือหุ้นที�
พํานักอยู่นอกประเทศไทย คําบอกกล่าวเช่นว่านั 9นให้ส่งทางโทรพิมพ์ โทรเลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคม
สมยัใหม ่และยืนยนัด้วยจดหมายสง่ไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวนัเดียวกนั 

 คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ�นติดต่อกัน       
ไมน้่อยกวา่ 3 วนั และก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 อนึ�ง คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดสถานที� ในการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เป็นคราว ๆ ไป 

 คําบอกกล่าวนดัประชุมทุกฉบบั จะต้องระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื�องที�จะ
เสนอตอ่ที�ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมติั 
หรือเพื�อพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทั 9งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักลา่วด้วย 
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ข้อ 17. ระเบียบวาระการประชุม 

ประธานในที�ประชุมผู้ ถือหุ้น มีหน้าที�ควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการ
ประชมุ ในการนี 9ต้องดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต ่
ที�ประชุมจะมีมติให้เปลี�ยนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุ  

เมื�อที�ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ�งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของ
จํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั 9งหมด จะขอให้ที�ประชุมพิจารณาเรื�องอื�นนอกจากที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมอีก   
ก็ได้ 

ในกรณีที�ที�ประชุมพิจารณาเรื�องตามลําดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ�งหรือพิจารณาเรื�องที�         
ผู้ ถือหุ้นเสนอไมเ่สร็จตามวรรคสอง แล้วแตก่รณี และจําเป็นต้องเลื�อนการพิจารณา ให้ที�ประชมุกําหนดสถานที� วนั 
และเวลาที�จะประชมุครั 9งตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานที� วนั เวลา และระเบียบวาระ
การประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทั 9งนี 9ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย 
 

ข้อ 18. องค์ประชุม 

 องค์ประชมุสําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นทุกคราว  จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น  
(ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั 9งหมด และต้องถือหุ้นนบัรวมกนัได้ ไม่
น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั 9งหมดของบริษัท 

 หากเมื�อครบกําหนดหนึ�งชั�วโมงนบัจากเวลาที�นดัประชมุ มีจํานวนผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบถ้วนที�จะเป็น
องค์ประชุม ในกรณีที�เป็นการประชุมที�ผู้ ถือหุ้นขอเรียกประชุมให้ยกเลิกการประชุมนั 9น ในกรณีที�การประชุมนั 9น
มิใช่เป็นการประชุมที�ผู้ ถือหุ้นขอเรียกประชุม ให้เลื�อนการประชุมออกไปและให้นดัประชุมใหม่ ภายใน 30 วนั    
นบัแต่วนัที�นดัประชุมครั 9งแรก โดยต้องส่งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมก่อนวนัประชุม 7 วนั และในการประชุม  
ครั 9งหลงันี 9ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 

ข้อ 19. การดาํเนินการประชุม 

 ประธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการ
คนใดคนหนึ�งปฏิบัติหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมแทน ในกรณีที�ไม่มีกรรมการอยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหน้าที�ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 

 ประธานในที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าที�ควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ในการนี 9ต้อง
ดําเนินการประชมุให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระที�กําหนดไว้ในหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ เว้นแตที่�ประชุมจะ
มีมติให้เปลี�ยนลําดบัระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 

 เมื�อที�ประชมุพิจารณาเรื�องตา่ง ๆ  ตามระเบียบวาระที�กําหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไมน้่อยกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั 9งหมด จะขอให้ที�ประชุมพิจารณาเรื�องอื�น ปรึกษากิจการอื�น
อนัมิได้ระบไุว้ในระเบียบวาระการประชมุคราวเดิมนั 9นก็ได้ 
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ข้อ 20. การออกเสียง 

 ในการประชมุคราวใด ๆ ผู้ ถือหุ้นทกุคนที�มาเข้าประชมุเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉนัทะมาเข้าประชุมมีสิทธิ
ออกเสียงเสียงหนึ�งตอ่หุ้นหุ้นหนึ�งที�ตนถือไมว่า่การออกเสียงนั 9นจะได้กําหนดให้ทําโดยวิธีใด 

 มติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นนั 9นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 9 

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ 9นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี 9ขาด 

 (2) ในกรณีต่อไปนี 9 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั 9งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั 9งหมดหรือบางสว่นที�สําคญัให้แก่บคุคลอื�น 

 (ข) การซื 9อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 (ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั 9งหมดหรือบางส่วนที�สําคญั       
การมอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุกนั 

 
ข้อ 21. การมอบฉันทะ 

 ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งอาจเข้าประชมุได้ทั 9งโดยตนเองหรือโดยมอบฉนัทะ หนงัสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบ
ที�นายทะเบียนกําหนด  

 หนงัสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้ประธานกรรมการ หรือผู้ ที�ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที�ประชุม 
ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 

หมวดที-  4  กรรมการ 

 

ข้อ 22. จาํนวนกรรมการ 

 ให้ผู้ ถือหุ้ นโดยมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นกําหนดจํานวนผู้ ที�จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทเป็น      
ครั 9งคราว โดยให้มีจํานวนไมน้่อยกวา่ 5 คน 

 ให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตั 9งกรรมการตามจํานวนที�กําหนดในวรรคแรก โดยกรรมการจํานวนไม่น้อย 
กว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั 9งหมดต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที�มีสญัชาติไทยตามที�
กฎหมายกําหนด 
 

ข้อ 23. การเลือกตั 5งกรรมการ 

 ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตั 9งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี 9 

(S) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที�ตนถือคณูด้วยจํานวนกรรมการที�จะเลือกตั 9ง 
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(e) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั 9งหมดตาม (S) เลือกตั 9งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการ ก็ได้ ในกรณีที�เลือกตั 9งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมาก
น้อยเพียงใดก็ได้ 

(g) บคุคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั 9งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที�จะพงึมี ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับการเลือกตั 9งในลําดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จํานวนกรรมการที�จะพงึมี ให้เลือกโดยวิธีจบัสลากเพื�อให้ได้จํานวนกรรมการที�จะพงึมี 

 

ข้อ 24. วาระการดาํรงตาํแหน่งและการออกจากตาํแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครั 9ง ให้เลือกตั 9งคณะกรรมการทั 9งชุดพร้อมกนัในคราวเดียว แต่
ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตําแหน่งเพื�อดําเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อน เท่าที�จําเป็นจนกว่า
คณะกรรมการชดุใหมจ่ะเข้ารับหน้าที�  

กรรมการผู้ออกไปนั 9นจะได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

 

ข้อ 25. การพ้นตาํแหน่งก่อนครบกาํหนดออกตามวาระ 

นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื�อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบติั หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

(4) ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(5) ศาลมีคําสั�งให้ออก 

 
ข้อ 26. การถอนและตั 5งแทนในตาํแหน่งที-ว่าง 

 ผู้ เป็นกรรมการนั 9นเฉพาะแต่ผู้ ถือหุ้นในการประชุมผู้ ถือหุ้นเท่านั 9นที�จะตั 9งหรือถอนได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหาก
วา่มีตําแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตอืุ�น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือสิ 9นกําหนดเวลาดงัที�ระบุ
ไว้ในข้อ 24. ของข้อบงัคบันี 9แล้ว ให้กรรมการที�คงเหลืออยู่ตั 9งผู้ อื�นขึ 9นใหมใ่ห้เตม็ที�วา่ง เว้นแตว่าระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั 9งนี 9 มติในการตั 9งกรรมการดงักล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�
ของจํานวนกรรมการที�ยงัเหลืออยู่ แต่ผู้ ที�ได้รับการตั 9งจากกรรมการที�คงเหลือดงัว่านี 9 จะคงอยู่ในตําแหน่งได้เพียง
เท่ากําหนดเวลาที�กรรมการผู้ ที�เขาเข้าสืบตําแหน่งแทนชอบที�จะอยู่ได้ ในกรณีที�ประชุมผู้ ถือหุ้นถอนกรรมการ       
ผู้หนึ�งและตั 9งผู้ อื�นขึ 9นไว้แทนที� ผู้ ที�รับตั 9งนั 9นให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาที�กรรมการผู้ถูกถอนนั 9นชอบที�
จะอยู่ได้ 
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ข้อ 27. การลาออกของกรรมการ 

 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื�นใบลาออกตอ่บริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัที�ใบลาออกถึง
บริษัท 

 กรรมการซึ�งลาออกตามวรรคหนึ�ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
 

หมวดที-  6  การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

 
ข้อ 38. เงนิปันผล 

 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ หรือไมส่ามารถดํารงเงินกองทนุได้เพียงพอตามกฎหมายหลงัจ่ายเงินปันผล ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั เว้นแต่ ที�กําหนดไว้เป็นอย่างอื�นในข้อบงัคบันี 9ในเรื�อง
หุ้นบริุมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุติัจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั 9งคราว ในเมื�อเห็นว่าบริษัทมีผล
กําไรสมควรพอที�จะทําเช่นนั 9น และรายงานให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่
กรณี ทั 9งนี 9ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนั 9นในหนงัสือพิมพ์แห่งท้องถิ�น
ติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 ในกรณีที�บริษัทยงัจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนที�จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ�มทุนแล้ว 
บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั 9งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ซึ�งต้องได้รับความ
เห็นชอบจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ภายใต้บังคบัเรื�องการจ่ายเงินปันผลที�กล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดและจัดสรรเงิน
กําไรสว่นที�เหลือโอนเข้าเป็นกําไรสะสมโดยไมไ่ด้จดัสรร และให้คณะกรรมการรายงานให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบใน
การประชมุคราวตอ่ไป 
 
ข้อ 39. ทุนสํารอง 

บริษัทต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปี  
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนี 9จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบของทนุจดทะเบียน 

 
ข้อ 40. ผู้สอบบัญชี 

 ผู้สอบบญัชีของบริษัทนั 9น ให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตั 9งและกําหนดจํานวนเงินคา่ตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชีของบริษัททกุปี 

 ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าที�ใดๆ ของบริษัท 
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 ในกรณีที�หน่วยงานใด ๆ ที�มีหน้าที�กํากบัดแูลกิจการของบริษัท (ถ้ามี) กําหนดให้ผู้สอบบญัชีซึ�งที�ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตั 9งขึ 9นนั 9น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานดงักล่าวด้วย หากปรากฏว่าผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ณ ขณะนั 9นยงัไมไ่ด้รับความเห็นชอบเช่นวา่นี 9 ให้คณะกรรมการดําเนินการดงัตอ่ไปนี 9 

(1) เรียกประชมุใหญ่วิสามญัเพื�อแตง่ตั 9งผู้สอบบญัชีใหม ่หรือ 

(2) เสนอและเลือกผู้สอบบญัชีเพื�อขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเรียกประชุมใหญ่
วิสามญัเพื�อแตง่ตั 9งผู้สอบบญัชีนั 9น 

ในกรณีที�ตําแหน่งผู้สอบบญัชีวา่งลงก่อนครบกําหนด ให้คณะกรรมการดําเนินการตาม (1) หรือ (2) โดย
อนโุลม  

 ผู้ สอบบัญชีมีหน้าที�เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัททุกครั 9งที�มีการพิจารณางบดุล  
บญัชีกําไรขาดทนุ และปัญหาเกี�ยวกบับญัชีของบริษัท 

 ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื�นใดที�เกี�ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนี 9สินของบริษัทได้ ในระหว่างเวลาทําการของบริษัท ในการนี 9ให้มีอํานาจสอบถามกรรมการ 
พนกังาน ลูกจ้าง ผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าที�ใดๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทั 9งให้ชี 9แจงข้อเท็จจริงหรือส่ง
เอกสารหลกัฐานเกี�ยวกบัการดําเนินกิจการของบริษัทได้ 



 

26 

 
 
 
 
 

สิ-งที-ส่งมาด้วย 4 
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วาระที- 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2556   
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี essd ซึ�งเรียกประชมุโดยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 18 กุมภาพนัธ์ 2556 โดยส่งหนงัสือเชิญประชุมและดําเนินการประชุมตามที�กําหนดไว้ในข้อบังคบั     
ของบริษัทและตามลําดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุ รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ปรากฏตาม     
ที�แนบมาพร้อมนี 9 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556  

คะแนนเสียงที-ต้องใช้เพื-อผ่านมติ 

มติที�ประชมุในวาระนี 9 ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2556 

 

ประชุม ณ ห้องประชุม ชั 9น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงูและผู้สอบบญัชี ร่วม
ประชมุ ดงัตอ่ไปนี 9 

กรรมการบริษัท 
S.    นายปลิว มงักรกนก     ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
e.    นายฮอน คิท ชิง (นายอเลก็ซานเดอร์ เอช ชิง) รองประธานคณะกรรมการบริษัท  
                   และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
g. นางอรนชุ อภิศกัดิpศิริกลุ   กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

      และประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุม่ทิสโก้ 
4. นางกฤษณา ธีระวฒิุ    กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา

      และพิจารณาคา่ตอบแทน     
5. รศ.ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์              กรรมการอิสระ และที�ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ  
6. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์   กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. ศ. ดร. ปราณี ทินกร    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8.  นางภทัรียา เบญจพลชยั   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 �.  นายชายน้อย เผื�อนโกสมุ   กรรมการอิสระ   
Sc. นายฮิโรฮิโกะ โนมรูะ    กรรมการ กรรมการบริหาร  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
           11.  นายชือ-เหา ซุน    กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 12.   นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล   กรรมการ กรรมการบริหาร  
       และกรรมการผู้จดัการใหญ่  
       ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน)  
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ผู้บริหารระดบัสงู     
(*ตําแหน่งที'ไดร้ับมอบหมายให้บริหารจดัการในบริษัทย่อย) 

S.    นายศกัดิpชยั พีชะพฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
( * รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายสินเชื'อรายย่อย 
    ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน)) 

e.    นายพิธาดา วชัรศิริธรรม รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
( * รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายกลุ่มลูกคา้บรรษทั 
    ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน)) 

3.  นายเมธา  ปิงสทุธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
( * ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส  

สายการตลาดสินเชื'อรายย่อย 
      ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน)) 
4. นายชลิต ศิลป์ศรีกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 

 ( * ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส  
สายธุรกิจธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร 

      ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน)) 
5. นางยถิุกา สนธยานาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
  ( * กรรมการผูจ้ดัการ 
      บริษทั ทิสโก้ อินฟอร์เมชั'นเทคโนโลยี จํากดั) 
6. นายชาตรี จนัทรงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
  สายควบคมุการเงินและบริหารความเสี�ยง 
 
ผู้สอบบญัชี  (บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั) 
1. นางสาวรัตนา จาละ  
2. นางยพุดี สจัจะวรรณกลุ  
g.  นางสาวฉตัรมณี จิรวิชา 
r. นางสาวช่อแก้ว แก้วมรกต 

โดยมีตวัแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมสงัเกตการณ์ 

นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที�ประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ น           
ที�มาร่วมประชุมและแจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556       
ไปยังผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย รวมทั 9งมีการแจ้งวาระการ
ประชมุให้ทราบเป็นการทั�วไปลว่งหน้าตั 9งแตว่นัที� S� กมุภาพนัธ์ essd ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์            
แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท เพื�อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชุมล่วงหน้า
อย่างเพียงพอ 

 นอกจากนี 9 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วม ในการเสนอเรื�องที�เห็นว่าสําคญัและควรบรรจุเป็นระเบียบ
วาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ตั 9งแต่วนัที� 3 ตุลาคม 2555 - 7 มกราคม 2556 ซึ�งเมื�อพ้นกําหนด
ระยะเวลาดงักล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพิ�มเติมเข้ามายงับริษัท 
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ประธานฯ แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั 9งนี 9มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั 9งที�มาด้วยตนเองและโดย
การมอบฉันทะรวมทั 9งสิ 9น S,SfP ราย ซึ�งถือหุ้ นรวม  r�S,fee,def หุ้น คิดเป็น ร้อยละ dP.sP ของจํานวนหุ้นที�
จําหน่ายแล้วทั 9งหมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท จงึกลา่วเปิดการประชมุ  

ประธานฯ แจ้งต่อที�ประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ผู้ ถือหุ้นทั 9งที�มาเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทน 
รับมอบฉันทะมาเข้าประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุ้น ยกเว้นวาระการพิจารณาเลือกตั 9งกรรมการ ซึ�งใช้
วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) นอกจากนี 9 เพื�ออํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นในการ   
ออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้นําส่งหนังสือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไปยังผู้ ถือหุ้ น         
พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้ สําหรับผู้ ถือหุ้นที�ประสงค์  
จะออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมบริษัทได้แจกบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนเข้าร่วมประชุม ทั 9งนี 9        
ผู้ ถือหุ้นที�ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการล่วงหน้าและประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” หรือ  
แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน กรณีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที�แต่งตั 9งคสัโตเดียนในประเทศไทย สามารถ
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้แก่เจ้าหน้าที�เพื�อรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้ ถือหุ้นที�ทํา
หนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชุม และระบุการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นนั 9น บริษัท
ได้นําคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้น บนัทึกในระบบคอมพิวเตอร์ 
เพื�อการลงมติแตล่ะวาระไว้แล้ว 

ประธานฯ ชี 9แจงเพิ�มเติมว่าผู้ ถือหุ้นที�ประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ส่งคืน 
“หลกัฐานการลงทะเบียนเข้าประชุม” และบตัรลงคะแนนที�ไม่ได้ใช้ (ถ้ามี) ให้แก่เจ้าหน้าที�ของบริษัท บริเวณประตู
ทางเข้าห้องประชมุ 

นอกจากนี 9 บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้ ทําหน้าที�ดแูลให้การประชุม 
ผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัท โดยบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากัด  
ได้จดัเจ้าหน้าที�เข้าสงัเกตการณ์การลงทะเบียนเข้าประชมุและการนบัคะแนนเสียงตลอดการประชุม  

ทั 9งนี 9 ในแตล่ะวาระการประชมุ หากผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะ โปรดแจ้งชื�อ นามสกุล ให้ที�ประชุม
ทราบ เพื�อประโยชน์ในการจดัทํารายงานการประชมุตอ่ไป 

ประธานฯ เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี 9 
 

วาระที- 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 

ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 ซึ�งประชุม
เมื�อวนัที�  26 เมษายน 2555 โดยสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวได้จดัส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญ
ประชมุในครั 9งนี 9แล้ว 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื�น ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียง 
ลงคะแนน 
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(การลงมติในวาระนี 9ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ�ง     
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน)  

มต ิ: รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 ตามที�เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 9 
 คะแนนเสียง 

(เสียง) 
ร้อยละ 

• เห็นด้วย rf�,dcf,fss Scc.cc 

• ไมเ่ห็นด้วย c c.cc 

• งดออกเสียง d,fcc c.cc 

• บตัรเสีย c c.cc 

 
วาระที- 2  พจิารณาให้สัตยาบันการดําเนินงานของคณะกรรมการที-ได้กระทาํในปี 2555 ดังปรากฏในรายงาน

ประจาํปี 

ประธานฯ กล่าวสรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการที�ได้กระทําในปี 2555 และเสนอให้ที�ประชุม
พิจารณาให้สตัยาบนัการดําเนินงานดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1-A2 
ของรายงานประจําปี ซึ�งได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุในครั 9งนี 9แล้ว   

นายรัฐวิทย์ เรืองประโคน ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชี 9แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี 9 

ถาม จํานวนวงเงินกู้ และการอนุมติัเงินกู้ ของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ให้กับโครงการก่อสร้างเขื�อน 
ไซยะบุรี ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื�องจากโครงการดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการศึกษาและ
พิจารณาจากผู้ ที�เกี�ยวข้อง นอกจากนี 9โครงการดงักล่าวยังอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อระบบนิเวศ สงัคม 
และประชาชนที�อาศยัอยู่ ในประเทศลุ่มแม่นํ 9าโขง ธนาคารในฐานะผู้ ให้กู้จะรับผิดชอบต่อผลกระทบรวมถึงความ
เสียหายที�อาจจะเกิดขึ 9นทั 9งตอ่สงัคม สิ�งแวดล้อมและผู้ ถือหุ้นอย่างไร และธนาคารได้นําหลกัการอิเควเตอร์ (Equator 
Principles) ซึ�งเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดล้อมและสังคมในการให้กู้ เพื�อการ
ลงทุนและหลกัมาตรฐานในการพิจารณาเงินกู้ ด้านความเสี�ยงเงินกู้ สําหรับโครงการขนาดใหญ่ตามหลกัการของ
บรรษัทเงินทนุระหวา่งประเทศ (International Finance Corporation (IFC)) มาพิจารณาอนุมติัเงินกู้ของธนาคารกบั
โครงการดงักลา่วหรือไม ่  

ตอบ นางอรนุช อภิศกัดิpศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุ่มทิสโก้ ชี 9แจงว่า โครงการไซยะบุรีเป็นโครงการ
โครงสร้างพื 9นฐาน โดยธนาคารร่วมกบัธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในประเทศร่วมให้สินเชื�อ โดยวงเงินให้กู้ทั 9งโครงการ
ประมาณ ff,ccc ล้านโดยเป็นสัดส่วนของธนาคารประมาณ g พันกว่าล้าน ระยะเวลาเบิกเงินกู้ ยืมทั 9งสิ 9น Sr ปี  
การพิจารณาโครงการดงักลา่ว ธนาคารพิจารณาทั 9งในด้านความสําคญัของโครงการที�มีต่อการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ความถกูต้องทางศีลธรรม ความเป็นไปได้ของโครงการในทางการเงิน ความสามารถในการชําระหนี 9 รวมถึง
ผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อม สงัคมรวมถึงผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ธนาคารผู้ ให้กู้ ได้ร่วมกนัพิจารณาโครงการในทุก
ด้าน รวมถงึวา่จ้างที�ปรึกษาที�มีความเชี�ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี สิ�งแวดล้อม ฯลฯ เพื�อให้
ความเห็นเพิ�มเติมเกี�ยวกับโครงการ และเมื�อผ่านการพิจารณาและประเมินในด้านต่างๆ แล้ว ธนาคารจึงพิจารณา
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อนุมติัให้สินเชื�อแก่โครงการ ทั 9งนี 9  เนื�องจากธนาคารไม่ใช่ผู้ ชํานาญในด้านดงักล่าวโดยตรง ธนาคารจึงรับฟังและ
พิจารณาจากการศกึษาต่างๆ ซึ�งระบุว่าผลกระทบด้านสงัคมและสิ�งแวดล้อมที�เกิดจากโครงการมีนยัยะที�น้อยมาก 
นอกจากนี 9 นางอรนุช อภิศกัดิpศิริกุลกล่าวเพิ�มเติมว่า จากรายงานการศกึษาระบุเขื�อนไซยะบุรีเป็นเขื�อนนํ 9าไหล (run 
of water) ซึ�งตา่งจากเขื�อนอื�นๆ โดยลกัษณะของเขื�อนที�เป็นแบบนํ 9าไหลนั 9นจะทําให้ผลกระทบเรื�องตะกอนแม่นํ 9าอยู่
ในระดบัที�ตํ�า รวมทั 9งยงัคงรักษาทางปลาผ่านเช่นเดียวกบัที�มีอยู่ตามธรรมชาติ ทําให้ผลกระทบทางด้านชีวภาพของ
พนัธุ์ปลาในแมนํ่ 9าโขงคอ่นข้างน้อย  

 

ผู้ ถือหุ้ นกล่าวเพิ�มเติมถึงผลกระทบด้านนิเวศวิทยาและการศึกษาอื�นๆที�เกี�ยวข้องและขอให้บริษัท
พิจารณาเพิ�มเติมในสว่นของความเสี�ยงและผลกระทบในระยะยาวที�อาจเกิดขึ 9นกบัสิ�งแวดล้อมและสงัคม  

 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นสําหรับข้อเสนอแนะ  

นางสาวเจนจิรา สมบติัเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชี 9แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี 9 

 ถาม ตามที�บริษัทได้เปิดเผยผลการดําเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ในช่วงที�ผ่านมาว่ามีการเติบโตในอตัราที�สูง
มาก โดยตั 9งแต่ปี 2553 - 2555 สินเชื�อมีการเติบโตอยู่ที� 32.2% 23.6% และปีล่าสดุ 34.2% ตามลําดบั แต่เหตใุด
อตัรากําไรสทุธิจงึลดลง  

 ตอบ นางอรนุช อภิศักดิpศิริกุลชี 9แจงว่า การลดลงของอัตรากําไรสุทธิเป็นผลเนื�องมาจากประเด็นหลัก e 
ประเดน็ ดงันี 9  

1. นโยบายการตั 9งสํารองของบริษัท : เนื�องจากกลุม่ทิสโก้มีการบริหารงานแบบระมดัระวงั มีนโยบาย
การตั 9งสํารองที�แตกตา่งจากที�อื�น กลา่วคือบริษัทจะตั 9งสํารอง ณ วนัที�มีการให้สินเชื�อ ดงันั 9น ในปีที�
สินเชื�อมีอัตราการขยายตัวที�สูง การตั 9งสํารองของบริษัทจะเพิ�มสูงขึ 9นในทิศทางเดียวกัน โดย  
การตั 9งสํารองของบริษัทเป็นแบบ beginning ซึ�งพิจารณาจากโอกาสที�จะเกิดหนี 9เสียรวมถึง
ปริมาณความเสียหายที�จะเกิดขึ 9นโดยอาศยัข้อมลูในอดีตในการคํานวณความเสี�ยงดงักล่าวหรือที�
เรียกว่า PD (Probability of Default) และ LGD (Loss Given Default) และตั 9งสํารองล่วงหน้าไป
ก่อนเมื�อปลอ่ยสินเชื�อ ด้วยลกัษณะการตั 9งสํารองดงักลา่วจงึอาจสง่ผลให้อตัรากําไรสทุธิของบริษัท
ลดตํ�าลง 

2. เงินสมทบเข้ากองทนุเงินพฒันาประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลเพื�อ
แก้ไขหนี 9กองทุนเพื�อการฟื9นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ตามพระราชกําหนด
ปรับปรุงการบริหารหนี 9เงินกู้  โดยนําสง่ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยในอตัราร้อยละ 0.46 และส่งเข้า
สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) อตัราร้อยละ 0.01 จากเดิมที�จดัเก็บในอตัราร้อยละ 0.40 ของ
ฐานเงินฝากที�รับคุ้มครองของธนาคารพาณิชย์ ซึ�งการเพิ�มขึ 9นของค่าใช้จ่ายดงักล่าวส่งผลให้ผล
กําไรลดลง และเนื�องจากค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที�มิได้มีการคาดการณ์มาก่อน บริษัทจึง
ใช้เวลาในการปรับตวัในระยะหนึ�ง โดยจะเห็นได้ว่าใน d เดือนที�ผ่านมา ส่วนต่างอตัราดอกเบี 9ย
ของบริษัทเริ�มทรงตวั 
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นางอรนุช อภิศกัดิpศิริกุลกล่าวเพิ�มเติมว่า ลกัษณะการเติบโตของอตัรากําไรของบริษัทเป็นการเติบโต
แบบต่อเนื�อง อนัสืบเนื�องมาจากการบริหารด้วยความระมดัระวงัเป็นอย่างยิ�ง ซึ�งเป็นการบริหารผลประกอบการใน
ระยะยาวเพื�อรักษาการเติบโตอย่างสมดลุ 

 ถาม ประมาณการณ์อตัราการเติบโตของกลุ่มทิสโก้ และการเพิ�มทุน S.P พนัล้านตามที�ปรากฎในสื�อต่างๆ
นั 9นเพื�อรองรับสินเชื�อที�คาดวา่จะขยายตวัในอตัราร้อยละ ec ในระยะเวลา g ปีข้างหน้าใช่หรือไม ่

 ตอบ นางอรนุช อภิศกัดิpศิริกุล ชี 9แจงว่าอตัราการเติบโตดงักล่าวเป็นเพียงสมมุติฐานที�ตั 9งไว้ โดยเป็นการ
ขยายตวัจากภายในองค์กร (internal growth) โดยในปีนี 9 บริษัทมองว่าสินเชื�อจะยงัคงมีอตัราการขยายตวัค่อนข้างดี 
แตท่ั 9งนี 9ด้วยจรรยาบรรณและกฏหมายต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง บริษัทไม่สามารถบอกตวัเลขที�แน่นอนให้กบัที�ประชุมทราบ
ได้  

นายสริุยพงศ์ วฒันาศกัดิp ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชี 9แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี 9 

 ถาม ขอให้เปิดเผยงานวิจยัและชื�อที�ปรึกษาโครงการไซยะบรีุ 

 ตอบ นางอรนุช อภิศกัดิpศิริกุลชี 9แจงว่าด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลดงักล่าวได้ ทั 9งนี 9
บริษัทต้องหารือกบัธนาคารผู้ ให้กู้และลกูค้าก่อนการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว 

 ถาม สินเชื�อเช่าซื 9อรถยนต์ มีปัญหาหรือไม ่

 ตอบ นางอรนุช อภิศกัดิpศิริกุลชี 9แจงว่า คณุภาพของสินเชื�อในแต่ละประเภทจะแตกต่างกนั ซึ�งหากแบ่งตาม
ประเภทของกลุม่ลกูค้าและประเภทของรถ จะสามารถแบ่งได้เป็น g กลุม่หลกั ดงันี 9  

1. สินเชื�อรถตามนโยบายคนัแรก: เป็นกลุ่มลกูค้าที�มีคณุภาพดีที�สดุในขณะนี 9 เนื�องจากบริษัทมีการกําหนด
เงื�อนไขที�คอ่นข้างเข้มงวด จงึสง่ผลให้คณุภาพของสินเชื�อคอ่นข้างดี 

2. สินเชื�อรถใหม่: คณุภาพดีขึ 9น โดยมีปริมาณสินเชื�อที�ไม่ก่อรายได้ (Non Performing Loan :NPL) ลดตวั
ลงเล็กน้อย โดยบริษัทใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ (statistic analysis) ซึ�งเป็นการวิเคราะห์คุณภาพของ
สินเชื�อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนัในการบริหารจดัการ 

3. สินเชื�อรถเก่า: คณุภาพของสินเชื�อในกลุม่นี 9ด้อยลงเลก็น้อย ซึ�งโดยปกติคณุภาพของสินเชื�อในกลุ่มนี 9จะมี
คณุภาพตํ�ากว่าสินเชื�อรถยนต์กลุ่มอื�น บริษัทจะดําเนินการปรับเงื�อนไขการบริหารสินเชื�อใหม่เพื�อรักษา
คณุภาพสินเชื�อในกลุม่นี 9ให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสมกบัผลตอบแทน 

ประธานฯ กลา่วเพิ�มเติมวา่ ตามที�มีการคาดการณ์วา่คณุภาพสินเชื�อของรถใหม่ตามนโยบายรถคนัแรก
จะเป็นสินเชื�อที�ด้อยคณุภาพนั 9น ทั 9งนี 9 ในความเป็นจริง คณุภาพของสินเชื�อนั 9นจะขึ 9นอยู่กบัการบริหารจดัการมากกวา่  

 (การลงมติในวาระนี 9ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน )  
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มต ิ : ให้สัตยาบันการดําเนินงานของคณะกรรมการที�ได้กระทําในปี esss ดงัปรากฏในรายงานประจําปี ตามที�
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 9 
 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย r�S,Sds,dcc ��.�g 
• ไมเ่ห็นด้วย c c.cc 
• งดออกเสียง ggc,ScS c.cP 
• บตัรเสีย c c.cc 

 
วาระที- 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ 5นสุดวันที- WX ธันวาคม YQQQ 

ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ 9นสุดวันที� gS ธันวาคม esss ซึ�งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้
แสดงผลประกอบการและฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตามหลกัการบัญชีที�รับรอง
ทั�วไป รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปีที�ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั 9งนี 9แล้ว และ
ขอให้ นางอรนชุ อภิศกัดิ�ศิริกลุ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุม่ทิสโก้ ชี 9แจงรายละเอียดในวาระที� g – P ตอ่ที�ประชมุ  

นางอรนุช อภิศกัดิ�ศิริกุล กล่าวสรุปโดยย่องบการเงิน และขอให้นายชาตรี จนัทรงาม ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ สายควบคมุการเงินและบริหารความเสี�ยง ชี 9แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน  

นายชาตรี จันทรงาม ชี 9แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จตอ่ที�ประชมุ 

นายสิทธิโชค บญุวาณิชย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชี 9แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี 9 

ถาม  เนื�องจากสภาวะการแข่งขนัที�สงูขึ 9น อตัราการคืนทุนของสาขาที�ตั 9งใหม่เมื�อเปรียบเทียบกบัสาขาเดิมมี
การเปลี�ยนแปลงหรือไม ่อย่างไร  

ตอบ  นางอรนชุ อภิศกัดิpศิริกุล ชี 9แจงว่า บริษัทมีนโยบายการเปิดสาขาธนาคารต่างจากบริษัทอื�น โดยบริษัท
จะพิจารณาถึงจุดคุ้มทุนและความสามารถในการสร้างรายได้รวมถึงต้นทุนต่อหน่วยเงินฝากเป็นสําคญั ซึ�งหากว่า
พิจารณาแล้ว อตัราคืนทุน (Breakeven Point) คาดว่าจะไม่อยู่ในกรอบเวลา g ปีตามที�ตั 9งไว้ ก็จะไม่พิจารณาตั 9ง
สาขาใหมด่งักลา่ว และด้วยการดําเนินตามนโยบายดงักล่าว อตัราการขยายตวัของสาขาธนาคารจึงตํ�ากว่าธนาคาร
อื�น ทั 9งนี 9 จํานวนสาขาใหมที่�เกิดขึ 9นในแตล่ะปีจะไมเ่ท่ากนั ขึ 9นอยู่กบัโอกาสทางธุรกิจและปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 
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นางสาวเจนจิรา สมบติัเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชี 9แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี 9 

ถาม  รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการที�เพิ�มสงูขึ 9นมาก คือรายได้อะไร 

ตอบ  นางอรนชุ อภิศกัดิpศิริกลุ ชี 9แจงวา่รายได้ดงักลา่วเป็นรายได้จากการทําธุรกิจประกนั (Bancassurance) 
ซึ�งเป็นการต่อยอดจากการให้บริการอื�นๆ (cross selling) โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเช่าซื 9อ และเมื�อธุรกิจเช่าซื 9อมีอตัรา
การขยายตวัที�สงูขึ 9น คา่ธรรมเนียมเหลา่นี 9ก็จะขยายตวัสงูขึ 9นในทิศทางเดียวกนั นอกจากนี 9 ในปัจจุบนั นอกเหนือจาก
ธุรกิจประกนัภัยรถยนต์ บริษัทได้ขยายขอบเขตการให้บริการสู่การประกนัประเภทอื�นๆ เช่น การประกนัสขุภาพอีก
ด้วย 

นายศภุศกัดิp จลุศร ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชี 9แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี 9 

ถาม  ขอให้อธิบายเพิ�มเติมถึงรายได้ค่าส่งเสริมการขายที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจ ปรากฎในหน้า SS-r ของ
รายงานประจําปี และคา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขายซึ�งเพิ�มขึ 9นในทิศทางเดียวกนั  

ตอบ  นางอรนชุ อภิศกัดิpศิริกลุ ชี 9แจงวา่คา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขายที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจ คือค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การดําเนินธุรกิจ เช่น คา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกรรมเช่าซื 9อตา่งๆ เช่น คา่ธรรมเนียมจ่ายให้กบัตวัแทนจําหน่าย และ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายสําหรับการทําประกัน ซึ�งหากว่าบริษัทมีรายการขายประกันหรือธุรกรรมเช่าซื 9อที�สูง
คา่ใช้จ่ายในสว่นนี 9ก็จะเพิ�มสงูขึ 9นเป็นลําดบั สง่ผลให้รายรับในสว่นดงักลา่วเพิ�มสงูขึ 9นในทิศทางเดียวกนั 

ถาม  ขอให้อธิบายเพิ�มเติมถึงความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา ปรากฎในหน้า e-P ของรายงาน
ประจําปี ในส่วนของความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของมลูค่าตราสารทุน ซึ�งประกอบด้วยความเสี�ยงจากตราสาร
ทนุที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และความเสี�ยงจากตราสารทนุที�ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  

ตอบ นางอรนชุ อภิศกัดิpศิริกลุ ชี 9แจงว่าข้อมลูที�เปิดเผยดงักล่าวเปิดเผยเฉพาะตวัเลขการลงทุนเฉพาะส่วนที�
เป็นหลกัทรัพย์ทั 9งที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และนอกตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งจะเป็นตราสารทุนเป็นส่วนใหญ่ แต่
ทั 9งนี 9 บริษัทยงัมีเงินลงทนุในตราสารประเภทอื�นๆ อีกด้วย  

นายสริุยพงศ์ วฒันาศกัดิp สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชี 9แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี 9 

ถาม กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัภาษีเงินได้ ลดลงใช่หรือไม ่ 

ตอบ  นางอรนุช อภิศกัดิpศิริกุล กล่าวว่ากําไรดงักล่าวมีการปรับตวัลดลง อนัเนื�องมาจากค่าใช้จ่ายที�เพิ�มขึ 9น
จากสาเหตตุามที�เรียนแจ้งก่อนหน้านี 9 และการตั 9งสํารองที�เพิ�มขึ 9น 

ประธานฯ เสนอให้ดําเนินการประชมุในวาระถดัไปในระหวา่งรอผลการลงคะแนนโดยเริ�มจากวาระนี 9เป็นต้นไป 
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นคดัค้าน ประธานฯ ดําเนินการประชมุในวาระถดัไปในระหวา่งรอผลผลการลงคะแนน 

ที�ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนี 9ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน )  
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มต ิ : รับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  
จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ 9นสุดวนัที� gS ธันวาคม esss ตามที�เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงดงัตอ่ไปนี 9 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย r�S,PSc,dc� Scc.cc 
• ไมเ่ห็นด้วย c c.cc 
• งดออกเสียง Se,rcc c.cc 
• บตัรเสีย c c.cc 

 
 

วาระที- 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี YQQQ เป็นเงินสํารองตามกฎหมาย 
เงนิปันผล และอื-นๆ 

  
นางอรนชุ อภิศกัดิpศิริกลุ เสนอแผนการบริหารเงินทนุ ซึ�งครอบคลมุเนื 9อหาในวาระที� r-P ตอ่ที�ประชมุ 

นางอรนชุ อภิศกัดิpศิริกลุรายงานตอ่ที�ประชมุวา่ ตลอด s ปีที�ผ่านมา บริษัทมีการขยายตวัของธุรกิจในอตัราที�สงูอย่าง
ตอ่เนื�องและมีผลกําไรจากการดําเนินงานที�เติบโตและสามารถสร้างอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นได้สงูกวา่ร้อยละ ec 
เป็นระยะเวลาหลายปีติดตอ่กนั  

เพื�อสร้างความแข็งแกร่งให้กบัเงินกองทุนและฐานะทางการเงินที�มั�นคง โดยยังคงรักษาอตัราการจ่ายเงิน 
ปันผลอย่างตอ่เนื�อง จงึเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในอตัรา e.rc บาทต่อหุ้น คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 
rP ของกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมในปี esss เพื�อยงัคงอตัราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) ในระดบัสงู
เช่นปีที�ผ่านมา  ในขณะเดียวกันบริษัทเสนอให้ออกใบแสดงสิทธิในการจองซื 9อหุ้นเพิ�มทุนที�โอนสิทธิได้  เพื�อให้
ทางเลือกแก่ผู้ ถือหุ้นในการนําเงินปันผลกลบัมาลงทนุในหุ้นเพิ�มทนุ เพื�อผลตอบแทนจากการขยายธุรกิจ ในอตัรา Sc 
หุ้นเดิมต่อ S TSRs ที�ราคา er บาท โดยบริษัทเชื�อมั�นว่าจะสามารถสร้างอตัราผลตอบแทนที�ดีต่อผู้ ถือหุ้น ทั 9งนี 9 เพื�อ
ไมใ่ห้เป็นภาระแก่ผู้ ถือหุ้นในการเพิ�มทนุ  จํานวนเงินเพิ�มทนุจงึเป็นจํานวนเงินเดียวกบัเงินปันผลที�จ่าย 

 นางอรนุช อภิศกัดิpศิริกุลแจ้งต่อที�ประชุมว่า บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีร้อยละ 5 เป็นเงิน
สํารองตามกฎหมาย จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ�งในปี esss บริษัทต้องจัดสรรเงินจํานวน 
107,300,000 บาท จากกําไรประจําปีเพื�อเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย ทั 9งนี 9 ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. esgs การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันั 9น กําไรตามงบการเงินเฉพาะกิจส่วนที�เหลือ
เพื�อจดัสรรเป็นเงินปันผล มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 9  
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กําไรสะสมที�ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ ต้นปี esss 

บาท 
1,715,390,528 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2554  (1,710,574,402) 
กําไรสทุธิของบริษัทสําหรับปี esss 2,144,868,083 
จดัสรรเงินสํารองตามกฎหมาย  (107,300,000) 
ผลกําไร/ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (9,564,000) 
กาํไรสะสมที-สามารถจัดสรรเป็นเงนิปันผลสําหรับปี 2555 2,032,820,209 

 

 หลงัจากจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 107,300,000 บาทแล้ว บริษัทมีกําไรสะสมที�สามารถ
จดัสรรเป็นเงินปันผลสําหรับปี 2555 จํานวน 2,032,820,209 บาท 

 บริษัทมีนโยบายที�จะจ่ายเงินปันผลในอตัราที�เหมาะสมตามผลการดําเนินงานของกลุ่ม โดยคงไว้ซึ�ง
อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี�ยงที�แข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 
ดงันั 9นคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดําเนินงาน
สําหรับปี esss ในอตัราหุ้นละ e.rc บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัและผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ การจ่ายเงินตามอตัราที�เสนอคิด
เป็นจํานวนเงินรวมประมาณ S,PrP ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ rP ของกําไรจากผลการดําเนินงานตามงบการเงิน
รวม เทียบกับอตัราร้อยละ se.r ในปี essr การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัรา
ประมาณร้อยละ sc หรือสงูกวา่ของกําไรสทุธิในแตล่ะปี  โดยขึ 9นอยู่กบัผลการดําเนินงาน ความเพียงพอของเงินกองทุน
ในระยะยาว แผนการลงทนุ และกลยทุธ์ทางธุรกิจ โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดํารงสถานะ
ของบริษัทย่อยของบริษัท ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที�มีคณุสมบติัตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั 9งนี 9 กําไร
สว่นที�เหลือของปี 2554 ตามงบการเงินรวมจะถกูจดัสรรเป็นเงินกองทนุ 

ที�ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนี 9ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน )  

มต ิ : มีมติในเรื�องตา่งๆ ตามที�เสนอ ดงันี 9 

- อนุมัติการจ ัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี esss เป็นเงินสํารองตาม
กฎหมายจํานวน 107,300,000  บาท 

- อนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี esss ส่วนที�เหลือจากการสํารอง
ตามกฎหมายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ  
2.40 บาท  
- ผู้ ถือหุ้นซึ�งปรากฏรายชื�อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที� P พฤษภาคม 2556 เป็น 

ผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
- กําหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัที� 23 พฤษภาคม essd และ 
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- อนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี esss ส่วนที�เหลือจากการจ่าย 
เงินปันผล เป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

 

ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 9 
 

  คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย r�S,fcs,sSP Scc.cc 
• ไมเ่ห็นด้วย c c.cc 
• งดออกเสียง f,scc c.cc 
• บตัรเสีย c c.cc 

 
 
วาระที- 5 พิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื 5อหุ้นเพิ-มทุนที-โอนสิทธิได้ (TSRs) 

นางอรนุช อภิศกัดิpศิริกุลแจ้งต่อที�ประชุมว่า ตามที�กลุ่มทิสโก้มีแผนในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื�อง  
การบริหารจดัการเงินทนุเพื�อสร้างความแข็งแกร่งให้กบัเงินกองทนุจงึมีความจําเป็นเพื�อให้มั�นใจว่าบริษัทมีฐานะทาง
การเงินที�มั�นคง สามารถเติบโตได้ในอนาคต สําหรับแผนบริหารจัดการเงินทุนนั 9น บริษัทจะเพิ�มทุนโดยการออก 
ใบแสดงสิทธิในการซื 9อหุ้นเพิ�มทุนที�โอนสิทธิได้ (“ใบแสดงสิทธิ” (TSRs)) ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราส่วน 10 หุ้นเดิม
ตอ่ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัและผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิโดยไมคิ่ดมลูคา่ ผู้ ถือใบแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิ
เพื�อแลกใบแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามญัของบริษัทที�อตัราส่วนใบแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญัเพิ�มทุน 1 หุ้น มลูค่าที�
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ที�ราคาใช้สิทธิหุ้นละ er บาท  
 

ในการนี 9 บริษัทจะออกและจดัสรรใบแสดงสิทธิจํานวน 72,791,209 หน่วยให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
โดยใบแสดงสิทธิดงักลา่วแบ่งเป็น e ชดุ แยกตามสญัชาติของผู้ ถือหุ้นได้แก่  

(1)  ใบแสดงสิทธิสําหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที� มีสัญชาติไทย โดยใบแสดงสิทธิจะใช้
สญัลกัษณ์ TISCO-T1 และมีหุ้นเพิ�มทนุรองรับการใช้สิทธิของ TISCO-T1 เตม็จํานวน และ 

(2)  ใบแสดงสิทธิสําหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที�เป็นบุคคลสญัชาติต่างด้าว โดยใบแสดงสิทธิ
จะใช้สญัลกัษณ์ TISCO-T2 และมีหุ้นเพิ�มทนุรองรับการใช้สิทธิของ TISCO-T2 เตม็จํานวน 

 

ใบแสดงสิทธิในการซื 9อหุ้นเพิ�มทนุที�โอนสิทธิได้ ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ�งของการเพิ�มทุนของบริษัท ซึ�งมี
ลกัษณะคล้ายกับใบสําคญัแสดงสิทธิ (Warrant) โดยใบแสดงสิทธิ (TSRs) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเดิมเลือกที�จะใช้
สิทธิในการจองซื 9อหุ้นเพิ�มทนุ หรือขายสิทธิใบแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื�อรับผลตอบแทนในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่
ต้องการใช้สิทธิจองซื 9อหุ้นเพิ�มทนุของบริษัทได้ โดยอายขุองใบแสดงสิทธิจะมีระยะเวลาสั 9นไมเ่กิน e เดือน  
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นายศภุศกัดิp จลุศร ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชี 9แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี 9 

ถาม  ตามแผนการบริหารเงินทุน ซึ�งระบุว่าตั 9งอยู่บนสมมติุฐานที�การขยายตวัของสินเชื�ออยู่ที�ระดบัร้อยละ 
Sf ตอ่ปี ในกรอบระยะเวลา g ปีข้างหน้า จึงขอเรียนสอบถามว่าจากสมมติุฐานข้างต้น บริษัทมีนโยบายที�จะออกใบ
แสดงสิทธิในการซื 9อหุ้นเพิ�มทนุที�โอนสิทธิได้ (TSRs) ในปีอื�นๆตอ่ไปใช่หรือไม ่ 

ตอบ  นางอรนชุ อภิศกัดิpศิริกลุ ชี 9แจงวา่สําหรับโอกาสที�บริษัทจะออกใบแสดงสิทธิในการซื 9อหุ้นเพิ�มทุนที�โอน
สิทธิได้ (TSRs) ในปีตอ่ๆไปนั 9น บริษัทยงัไมส่ามารถระบไุด้ในขณะนี 9 เนื�องจากการพิจารณาในเรื�องดงักล่าวขึ 9นอยู่กบั
โอกาสทางธุรกิจ ความจําเป็นของบริษัท สภาวะตลาด และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 

ถาม   เมื�อพิจารณาจากการขยายตวัของสินเชื�อและจํานวนเงินกองทุนที�มีอยู่ของบริษัทซึ�งขยายตวัในอตัราที�
ใกล้เคียงกนั จงึขอเรียนถามถงึความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในอนาคต 

ตอบ นางอรนุช อภิศักดิpศิริกุล ชี 9แจงว่าตามที�เรียนแจ้งก่อนหน้านี 9 การตั 9งสมมุติฐานดังกล่าวตั 9งอยู่บน
สมมติุฐานที�บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี 9 เนื�องจากบริษัทใช้วิธี Internal Rating – Based (IRB) ในการ
คํานวณเงินกองทุน ซึ�งหากว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี�ยงที�ดีจะส่งผลให้เงินกองทุนอยู่ในระดบัที�ไม่สูงนัก
เมื�อเทียบกับวิธีการคํานวณแบบมาตรฐาน (standardized approach) ทั 9งนี 9 ตามเกณฑ์ IRB บริษัทจะต้องมีการ
บริหารจัดการอย่างระมัดระวังเป็นอย่างมากเนื�องจากผลกระทบที�อาจมีต่อทุนของบริษัท โดยตามแบบจําลอง 
(model) ของบริษัทที�บริหารอยู่นั 9น สินเชื�อขนาดย่อยมีการขยายตัวอยู่ในระดบัที�ค่อนข้างสูง ซึ�งสินเชื�อรายย่อย
ดงักลา่วจะใช้เงินกองทนุในระดบัที�ตํ�ากวา่ ซึ�งหากวา่การขยายตวัอยู่ในลกัษณะนี 9 เงินกองทนุที�มีอยู่จะสามารถรองรับ
การขยายตวัของธุรกิจได้ถึงร้อยละ ec โดยสรุปแล้ว เงินกองทุนที�บริษัทมีอยู่นั 9นเพียงพอและสามารถรองรับการ
ขยายตวัของบริษัทในอนาคตได้ ทั 9งนี 9 รวมถงึผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นที�ดีด้วย 

นางอรนุช อภิศกัดิpศิริกุล ชี 9แจงเพิ�มเติมว่าตามหลกัเกณฑ์ IRB ที�บริษัทนํามาปรับใช้ บริษัทมีแผนที�จะ
คงระดบัอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี�ยง (BIS ratio) ของธนาคารจะอยู่ที�ร้อยละ Se และร้อยละ Sc สําหรับ
บริษัท เนื�องจากธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ครอบคลมุธุรกิจอื�นๆ เช่น ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
เป็นต้น ซึ�งมีความต้องการในการดํารงเงินกองทนุคอ่นข้างตํ�าเมื�อเปรียบเทียบกบัธุรกิจธนาคาร เนื�องจากความเสี�ยงที�
เกี�ยวข้องสว่นใหญ่จะเป็นความเสี�ยงด้านปฏิบติัการตา่งจากธนาคาร ทั 9งนี 9 ปัจจุบนัระดบั BIS ratio ของธนาคารอยู่ที�
ร้อยละ Se – Sg โดยแบ่งเป็นเงินกองทนุขั 9นที� S (capital tier I) ที�ระดบัร้อยละ f-f.s และ เงินกองทุนขั 9นที� e (capital 
tier II) ที�ระดบัร้อยละ r โดยประมาณ  

ผู้ ถือหุ้นไมป่ระสงค์จะแจ้งชื�อ สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชี 9แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี 9 

ถาม  เหตผุลที�บริษัทไมอ่อกหุ้นปันผล (Stock dividend) เพื�อลดภาระภาษีเงินปันผล  

ตอบ นางอรนุช อภิศักดิpศิริกุล ชี 9แจงว่าตามที�ชี 9แจงก่อนหน้านี 9 เนื�องจากบริษัทมีโครงสร้างผู้ ถือหุ้ นที�
หลากหลาย มีความต้องการที�แตกต่างกัน บริษัทจึงพิจารณาหาวิธีการที�จะสามารถตอบสนองความต้องการของ 
ผู้ ถือหุ้ นทุกกลุ่มได้สูงสุด ทั 9งนี 9 การจ่ายหุ้ นปันผลหรือการออก TSRs ผู้ ถือหุ้ นจะต้องรับภาระภาษีเงินปันผล
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เช่นเดียวกนั และหากวา่บริษัทไมจ่่ายเงินปันผล ผู้ ถือหุ้นบางกลุม่อาจจะปรับตวัรับไมท่นั ทั 9งนี 9 การออก TSRs ถือเป็น
การให้ทางเลือกกบัผู้ ถือหุ้นที�จะใช้สิทธิในการจองซื 9อหุ้นเพิ�มทุนหรือขายสิทธิดงักล่าวในตลาดหลกัทรัพย์ ทั 9งนี 9 ตาม
แผนที�ประสงค์ที�จะให้การเพิ�มทนุแล้วเสร็จภายในไตรมาส e ระยะเวลาการซื 9อขาย TSRs จึงกําหนดไว้ประมาณ S-e  
สปัดาห์ 

ที�ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนี 9ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี�
ของจํานวนเสียงทั 9งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน )  

 
มต ิ : มีมติในเรื�องตา่งๆ ตามที�เสนอ ดงันี 9 

(1) การออกและการจัดสรรใบแสดงสิทธิในการซื 9อหุ้ นเพิ�มทุนที�โอนสิทธิได้จํานวน 72,791,209 
หน่วย โดยไม่คิดมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอตัราส่วน 10 หุ้นเดิม (หุ้นสามญัและหุ้น
บุริมสิทธิ) ต่อ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิ ในกรณีที�มีเศษหุ้นของใบแสดงสิทธิคงเหลือจากการจัดสรร 
บริษัทจะปัดเศษของหุ้นนั 9นทิ 9ง ทั 9งนี 9 ใบแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื 9อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัท
ได้ 1 หุ้น ที�ราคาใช้สิทธิหุ้นละ er บาท ทั 9งนี 9 บริษัทจะออกและจดัสรรใบแสดงสิทธิในการซื 9อหุ้น
เพิ�มทนุ (TSRs) เป็นสองกลุม่ตามสญัชาติของผู้ ถือหุ้น คือ  

(1.1) TISCO-TS จดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมที�เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลสญัชาติไทย และ  

(1.2) TISCO-Te จดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามที�เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลตา่งด้าว 

(1.3)  ผู้ ถือหุ้นที�มีรายชื�อ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นที�ได้รับการจดัสรรใบแสดง
สิทธิสามารถซื 9อขายใบแสดงสิทธิ TISCO-T1 และ TISCO-T2 ได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในช่วงเวลาที�กําหนด โดยจะทําการแยกการซื 9อขาย 

(2) วิธีการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ TISCO-T1 และ TISCO-T2 ตามสิทธิของผู้ ถือ
หุ้นเดิมในเรื�องที�เกี�ยวกบัสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นตา่งชาติในอตัราที�กฎหมายกําหนด 

(3) ผู้ ถือหุ้นซึ�งปรากฎรายชื�อในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วนัที� 7 พฤษภาคม 255d เป็นผู้ มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรใบแสดงสิทธิ (Right Offering) 

(4) มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุ่มทิสโก้ในการกําหนด
รายละเอียดที�เกี�ยวกับการออก และจัดสรรของใบแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของ
บริษัท รวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาใช้สิทธิ การชําระเงิน และเรื�อง
อื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 
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ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 9 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย r�c,SSf,dSP ��.dd 
• ไมเ่ห็นด้วย gSS,gcc c.cd 
• งดออกเสียง S,gfr,Scc c.ef 
• บตัรเสีย c c.cc 

 
 
วาระที- 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท         

ข้อ ` เพื-อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิที-ได้เปลี-ยนแปลงเป็นหุ้นสามัญแล้ว 

 นางอรนุช อภิศกัดิpศิริกุลแจ้งต่อที�ประชุมว่า ปัจจุบนับริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 11,002,000,000 
บาท แบ่งเป็นหุ้นบริุมสิทธิจํานวน gPe,efP,�Sr หุ้นและหุ้นสามญัจํานวน PeP,912,086 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ Sc 
บาท  ทั 9งนี 9 ก่อนการเพิ�มทุนจดทะเบียนเพื�อรองรับการ  ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื 9อหุ้นเพิ�มทุนที�โอนสิทธิได้ 
ตามรายละเอียดในวาระ 5 บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้ นบุริมสิทธิที�ยังมิได้ออกจําหน่ายจํานวน 
372,287,914 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ�งหุ้นจํานวนดงักลา่วได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัแล้ว ดงันั 9น บริษัท
จะลดทนุจดทะเบียนโดยวิธีตดัหุ้นบริุมสิทธิที�ยงัมิได้ออกจําหน่ายตามมาตรา Src แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จํากดั  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีลด
หุ้นบุริมสิทธิที�ยังมิได้ออกจําหน่ายจํานวน 372,287,914 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ Sc บาท โดยบริษัทจะลดทุนจด
ทะเบียนจาก 11,002,000,000 บาท เป็น 7,279,120,860 บาท 

เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนดงักล่าว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
และอนุมติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ดงันี 9 
 

ข้อ r ทนุจดทะเบียน : 7,279,120,860 บาท (เจ็ดพนัสองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้าน หนึ�งแสน   
สองหมื�นแปดร้อยหกสบิบาท) 

 แบ่งออกเป็น : 727,912,086 หุ้น (เจ็ดร้อยยี�สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ�งหมื�น      
สองพนัแปดสิบหกหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ : 10 บาท (สิบบาท) 
 โดยแยกออกเป็น    
 หุ้นบริุมสิทธิ : 33,858 หุ้น (สามหมื�นสามพนัแปดร้อยห้าสิบแปดหุ้น) 
 หุ้นสามญั : 727,878,228 หุ้น (เจ็ดร้อยยี�สิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื�น

แปดพนัสองร้อยยี�สิบแปดหุ้น)  
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 ที�ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนี 9ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี�
ของจํานวนเสียงทั 9งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน )  

 
มต ิ : มีมติในเรื�องตา่งๆ ตามที�เสนอ ดงันี 9 

มต ิ : มีมติในเรื�องตา่งๆ ตามที�เสนอ ดงันี 9  

- อนุมัตกิารลดทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีลดหุ้นบุริมสิทธิที�ยงัมิได้ออกจําหน่ายจํานวน 
372,287,914 หุ้ น มูลค่าที�ตราไว้หุ้ นละ Sc บาท โดยบริษัทจะลดทุนจดทะเบียน จาก 
11,002,000,000 บาท เป็น 7,279,120,860 บาท 

- อนุมัติการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ดงันี 9 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 9 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย r�S,P�P,�SP Scc.cc 
• ไมเ่ห็นด้วย S,gcc c.cc 
• งดออกเสียง Sr,fcc c.cc 
• บตัรเสีย c c.cc 

 
 
 
 
 

ข้อ r    
ทนุจดทะเบียน : 7,279,120,860 บาท (เจ็ดพนัสองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหนึ�งแสน

สองหมื�นแปดร้อยหกสบิบาท) 
แบ่งออกเป็น : 727,912,086 หุ้น (เจ็ดร้อยยี�สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ�งหมื�น

สองพนัแปดสิบหกหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ : 10 บาท (สิบบาท) 
โดยแยกออกเป็น    
หุ้นบริุมสิทธิ : 33,858 หุ้น (สามหมื�นสามพนัแปดร้อยห้าสิบแปดหุ้น) 
หุ้นสามญั : 727,878,228 หุ้น (เจ็ดร้อยยี�สิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื�น

แปดพนัสองร้อยยี�สิบแปดหุ้น)  
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วาระที- 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ-มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื-อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิใน               
การซื 5อหุ้นเพิ-มทุนที- โอนสิทธิได้ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ ` เพื-อให้
สอดคล้องกับการเพิ-มทุนจดทะเบียน 

 นางอรนชุ อภิศกัดิpศิริกลุแจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียด
ในวาระที� 6 บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนจํานวน 7,279,120,860 บาท ทั 9งนี 9 เพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิใน
การซื 9อหุ้นเพิ�มทุนที�โอนสิทธิได้ ตามรายละเอียดในวาระ 5 บริษัทจะเพิ�มทุนจดทะเบียนจํานวน 727,912,c�c บาท 
สง่ผลให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทมีจํานวนทั 9งสิ 9น f,ccP,cge,�sc บาท  
 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื�อ
รองรับมติของ ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นในวาระเรื�องการพิจารณาและอนุมติัการออกใบแสดงสิทธิในการซื 9อหุ้นเพิ�มทุนที�
โอนสิทธิได้ (TSRs) โดยแก้ไขทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 7,279,Sec,860 บาทเป็น 8,007,032,950 บาท 
โดยเพิ�มทนุจดทะเบียนเป็นจํานวน PeP,�Se,c�c บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 72,791,209 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 
Sc บาท  

เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนดงักลา่ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา
และอนุมติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ดงันี 9 
 

ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน : 8,007,032,950 บาท (แปดพนัเจ็ดล้านสามหมื�นสองพนัเก้า
ร้อยห้าสิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น : 800,703,295 หุ้น (แปดร้อยล้านเจ็ดแสนสามพนัสองร้อย
เก้าสิบห้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ : 10 บาท (สิบบาท) 
 โดยแยกออกเป็น    
 หุ้นบริุมสทิธิ : 33,858 หุ้น (สามหมื�นสามพนัแปดร้อยห้าสิบแปดหุ้น) 
 หุ้นสามญั : 800,669,437 หุ้น (แปดร้อยล้านหกแสนหกหมื�นเก้าพนัสี�

ร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)  
   

 นางอรนชุ อภิศกัดิ�ศิริกลุ แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่วตัถปุระสงค์ของการเพิ�มทนุของบริษัทตามที�ชี 8แจงใน
แผนการบริหารเงินทนุนั 8นเพื�อนําเงินดงักลา่วมาใช้ในการเพิ�มทนุของธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ซึ�งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท และขอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการซื 9อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของธนาคารทิสโก้ตามแผนบริหารเงินทนุของ
กลุม่ทิสโก้ โดยธนาคารจะเพิ�มทนุจดทะเบียนเป็น f,S�S,PSe,fec บาท โดยเพิ�มทนุจดทะเบียนจํานวน �Sc,S�c,gec 
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน �S,cS�,cge หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ Sc บาท โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจะ
จดัสรรตามอตัราสว่น f หุ้นเดิม (หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิ) ตอ่ S หุ้นสามญัเพิ�มทนุ ที�ราคาเสนอขายหุ้นละ ec.ff 
บาท ซึ�งราคาเสนอขายคํานวณจากมลูคา่ตามบญัชีของสว่นของเจ้าของ ณ วนัที� gS ธนัวาคม esss คิดเป็นมลูคา่
รวมทั 9งสิ 9น S,900 ล้านบาททั 9งนี 9เพื�อสนบัสนนุการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 
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 ที�ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนี 9ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สามในสี�ของจํานวนเสียงทั 9งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)  

มต ิ : มีมติในเรื�องตา่งๆ ตามที�เสนอ ดงันี 9 

- อนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื�อรองรับมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้นในวาระเรื�องการ
พิจารณาและอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื 9อหุ้ นเ พิ�มทุนที� โอนสิทธิไ ด้  (TSRs)  
โดยแก้ไขทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 7,279,Sec,860 บาทเป็น 8,007,032,950 บาท 
โดยเพิ�มทนุจดทะเบียนเป็นจํานวน PeP,�Se,c�c บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 72,791,209 หุ้น 
มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ Sc บาท  

- อนุมัติการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ดงันี 8 

ข้อ 4    
ทนุจดทะเบียน : 8,007,032,950 บาท (แปดพนัเจ็ดล้านสามหมื�นสองพนัเก้า

ร้อยห้าสิบบาท) 
แบ่งออกเป็น : 800,703,295 หุ้น (แปดร้อยล้านเจ็ดแสนสามพนัสองร้อย

เก้าสิบห้าหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ : 10 บาท (สิบบาท) 
โดยแยกออกเป็น    
หุ้นบริุมสทิธิ : 33,858 หุ้น (สามหมื�นสามพนัแปดร้อยห้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นสามญั : 800,669,437 หุ้น (แปดร้อยล้านหกแสนหกหมื�นเก้าพนั 

สี�ร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)  
ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 9 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย r�c,SSd,dSP ��.ds 
• ไมเ่ห็นด้วย gSr,gcc c.cd 
• งดออกเสียง S,gfg,Scc c.ef 
• บตัรเสีย c c.cc 

 

 

 และรับทราบการซื 9อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ซึ�งเป็นบริษัทยอ่ยของ
บริษัท ตามแผนบริหารเงินทนุของกลุม่ทิสโก้ โดยธนาคารจะเพิ�มทนุจดทะเบียนเป็น f,S�S,PSe,fec 
บาท โดยเพิ�มทนุจดทะเบียนจํานวน �Sc,S�c,gec บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน �S,cS�,cge หุ้น 
มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ Sc บาท โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจะจดัสรรตามอตัราสว่น f หุ้นเดิม 
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(หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสทิธิ) ตอ่ S หุ้นสามญัเพิ�มทนุ ที�ราคาเสนอขายหุ้นละ ec.ff บาท ซึ�งราคา
เสนอขายคํานวณจากมลูคา่ตามบญัชีของสว่นของเจ้าของ ณ วนัที� gS ธนัวาคม esss คิดเป็น
มลูคา่รวมทั 9งสิ 9น S,900 ล้านบาททั 9งนี 9เพื�อสนบัสนนุการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 

 
วาระที- 8 พจิารณาอนุมัตจิาํนวนกรรมการและการเลือกตั 5งกรรมการ 

ประธานฯ แจ้งต่อที�ประชุมว่า เนื�องจากในวาระที� 8 และ 9 เป็นการพิจารณาเรื�องที�เกี�ยวข้องกับ
กรรมการบริษัท ดงันั 9นเพื�อการกํากบัดแูลกิจการที�ดี คณะกรรมการสมคัรใจออกจากที�ประชมุในระหวา่งการพิจารณา
วาระดงักลา่ว และเสนอให้ที�ประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นท่านใดท่านหนึ�งเป็นผู้ ดําเนินการประชมุในวาระที� 8 และ 9  

ที�ประชมุเลือก ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ผู้ ถือหุ้น ทําหน้าที�ดําเนินการประชมุในวาระที� 8 และ 9 

ดร. สวุรรณ วลยัเสถียรแจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปีทกุครั 9ง ให้เลือกตั 9งคณะกรรมการทั 9งชุดพร้อมกนัในคราวเดียว ส่งผลให้คณะกรรมการทั 9งคณะครบวาระ
การดํารงตําแหน่งพร้อมกนัในวนันี 9  

ในวาระนี 9แบ่งการพิจารณาเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที� 1 เป็นการพิจารณาอนุมติัจํานวนกรรมการ และ   
สว่นที� 2 เป็นการพิจารณาอนมุติัการเลือกตั 9งกรรมการ 

ในการพิจารณาอนุมัติจํานวนกรรมการ ข้อบังคบัของบริษัทกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นโดยมติของที�ประชุม    
ผู้ ถือหุ้นกําหนดจํานวนผู้ ที�จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั 9งคราวโดยให้มีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
ไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั 9งหมดต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจักร รวมทั 9งมีสัดส่วนของกรรมการที�มี
สญัชาติไทยตามที�กฎหมายกําหนดซึ�งต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ Ps ของจํานวนกรรมการทั 9งหมด 

 ในการนี 9คณะกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา
จํานวนกรรมการที�เหมาะสมในการกํากบัดแูลกิจการบริษัท คณุสมบติัและคณุประโยชน์ของบุคคลที�ได้รับการเสนอ
ชื�อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการที�มีต่อบริษัท โดยคํานึงถึงความจําเป็นขององค์กร เพื�อให้คณะกรรมการบริษัทมี
ขนาดและองค์คณะที�เหมาะสมที�สดุ จงึเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดจํานวนกรรมการ 12 คน  

ดร. สวุรรณ วลยัเสถียรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัจํานวนกรรมการตามที�เสนอ โดยแจ้งว่าผู้ ถือ
หุ้นที�มาประชมุด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉนัทะให้มาร่วมประชมุมีสิทธิออกเสียงหนึ�งเสียงตอ่หนึ�งหุ้น 

จากนั 9น ดร. สวุรรณ วลยัเสถียรชี 9แจงว่าในส่วนของการเลือกตั 9งกรรมการ ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้นํา
วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ในการเลือกตั 9งกรรมการ เพื�อช่วยให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสใน
การเลือกตั 9งตัวแทนเข้ารับตําแหน่งกรรมการบริษัทมากยิ�งขึ 9น โดยได้อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสมใน
รายละเอียดตอ่ที�ประชุม 

 นอกจากข้อกําหนดทางกฎหมาย บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที�ดี โดยได้แต่งตั 9ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื�อทําหน้าที�คดัเลือกและเสนอชื�อบุคคลที�เหมาะสมเพื�อเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการ และดแูลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที�เหมาะสม นอกจากนี 9 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
ทุกรายเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื�อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั 9งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า        
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ก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ตั 9งแต่วนัที� g ตลุาคม esss - 7 มกราคม 2556 ซึ�งเมื�อพ้นกําหนดระยะเวลา
ดงักลา่ว ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั 9งเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะคัดเลือกและกลั�นกรองบุคคลที�มีคุณสมบัติ
เหมาะสม โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประวติั และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้าน
การเงินและการธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื�นๆ โดยคํานึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสดุขององค์กร 
การกํากบัดแูลกิจการที�ดี กฎหมาย และกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์คณะที�
เหมาะสมที�สดุ 

ทั 9งนี 9 บคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมีคณุสมบติัตามนโยบาย
การกํากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ ซึ�งเข้มงวดกวา่ประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสมัพันธ์กับบริษัท บริษัทในกลุ่มและผู้บริหาร ใน
ลกัษณะที�อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ 

เนื�องจากในปี essd นี 9นางกฤษณา ธีระวุฒิและนายชายน้อย เผื�อนโกสุม มีความประสงค์ที�จะไม่ต่อ
วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัททั 9งนี 9 เพื�อดํารงองค์คณะกรรมการที� Se ท่าน คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนจงึได้ทําการสรรหาและคดัเลือกบคุคลที�มีความเหมาะสมเพื�อเข้าดํารงตําแหน่งแทนที�กรรมการ
อิสระทั 9ง e ท่านที�ไมข่อตอ่วาระ 

ภายหลงัจากการพิจารณาคุณสมบัติที�เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ของ
บุคคลที�ได้รับการคดัเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัการเลือกตั 9งบคุคลดงัตอ่ไปนี 9เป็นกรรมการบริษัท ทั 9งนี 9 ประวติัของบุคคล 
ผู้ ได้รับการเสนอชื�อ ปรากฏในหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุที�ได้จดัสง่ไปให้ท่านผู้ ถือหุ้น 

 

ชื�อ - นามสกลุ ตําแหน่งที�เสนอ 
S. นายปลิว  มงักรกนก  กรรมการอิสระ 
2.  นายฮอน คิท ชิง (นายอเลก็ซานเดอร์ เอช ชิง) กรรมการ  
3.  นางอรนชุ อภิศกัดิpศิริกลุ กรรมการ  
4. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ กรรมการอิสระ  
5.  นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการอิสระ 
6. ศ. ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ 
7. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการอิสระ 
8. นายฮิโรฮิโกะ โนมรูะ กรรมการ 
9. นายชือ-เหา ซุน กรรมการ 
10. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ 
11. นายพิชยั ฉนัทวีระชาติ กรรมการอิสระ 
12. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอิสระ 

 

 

 



 

48 

ดร. สุวรรณ วลยัเสถียรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านที�ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการล่วงหน้าทุกท่าน 
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้แก่เจ้าหน้าที�เพื�อรวบรวมนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาเลือกตั 9ง
กรรมการ 

นายสริุยพงศ์ วฒันาศกัดิp ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชี 9แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี 9 

 ถาม สดัส่วนจํานวนบุคคลที�มีสญัชาติต่างชาติที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท
เป็นไปตามที�กฎหมายกําหนดหรือไม ่

 ตอบ ดร. สวุรรณชี 9แจงจํานวนบุคคลสญัชาติต่างชาติที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริษัทมีจํานวนคิดเป็นร้อยละ es ถือวา่เป็นไปตามที�กฎหมายกําหนด 

นางศรัญญา จินดาวณิช ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชี 9แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี 9 

 ถาม ขอให้ชี 9แจงรายละเอียดเพิ�มเติมสําหรับบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริษัทจํานวน e ท่านซึ�งมิได้ระบุรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมของบริษัท ซึ�งการที�บริษัทไม่ได้เปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคะแนนการประเมินการกํากับกิจการของบริษัท (Corporate Governance 
Assessment) และการตดัสินใจผู้ ถือหุ้นบางกลุม่ เช่น ผู้ ถือหุ้นสถาบนั และผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศ เป็นต้น 

 ตอบ นายเอกพล อภินันทร์ เลขานุการบริษัทชี 9แจงว่า บริษัทตระหนักถึงความสําคญัของสิทธิของผู้ ถือหุ้ น  
การเปิดเผยข้อมลู และการดแูลกํากบักิจการที�ดี แต่เนื�องด้วยข้อกําหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงาน
กํากับที�เกี�ยวข้อง ทําให้บริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวได้ในหนงัสือเชิญประชุมที�นําส่งให้กับผู้ ถือหุ้น ทั 9งนี 9 
บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูและประวติัของบุคคลดงักล่าวต่อผูถือหุ้นทนัทีที�ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย  

 ที�ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนี 9 สําหรับการพิจารณาอนมุติัจํานวนกรรมการของบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากที�
ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สําหรับการพิจารณา
เลือกตั 9งกรรมการ ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้อบงัคบัของบริษัท)  
 

มต ิ: มีมติในเรื�องตา่งๆ ตามที�เสนอ ดงันี 9 

-  อนุมัตจํิานวนกรรมการของบริษัทที� 12 คน ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 9 
 คะแนนเสียง 

(เสียง) 
ร้อยละ 

• เห็นด้วย rsc,eSs,srd �S.sr 

• ไมเ่ห็นด้วย ed,sSf,srS s.g� 

• งดออกเสียง Ss,cfd,grS g.cP 

• บตัรเสีย e,ecc c.cc 
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-  อนุมัตกิารเลือกตั 9งบุคคลดงัรายชื�อต่อไปนี 9เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงของ 
ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุดงัตอ่ไปนี 9 

 

  ชื-อ-นามสกุล   เห็นด้วย 
(เสียง)  

ไม่เหน็ด้วย 
(เสียง) 

1. นายปลวิ  มงักรกนก  gde,cfs,cef g�,fds,ds� 

2. นายฮอน คิท ชิง (นายอเลก็ซานเดอร์ เอช ชิง)  fcg,s�S,fef gs,c�g,fs� 

3. นางอรนชุ อภิศกัดิpศิริกลุ  gPr,fee,fef eP,c�P,fs� 

4. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์   374,966,128 26,944,559 

5. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์  gPr,�dS,fef ed,�rf,fs� 

6. ศ. ดร. ปราณี ทินกร  gPr,�dd,128 ed,�rr,ss� 

7. นางภทัรียา เบญจพลชยั  gPr,�dc,�ef ed,�rr,ss� 

8. นายฮิโรฮิโกะ  โนมรูะ   gPg,Pef,sef ef,S�s,�s� 

9. นายชือ-เหา ซุน  fSS,sde,Sef eP,c�g,ss� 

10. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล   gPr,fSr,Sef eP,c�g,ss� 

11. นายพิชยั ฉนัทวีระชาต ิ  grs,ccS,def ge,Pdg,�s� 

12. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์  grr,fdP,eef ge,Pdg,�s� 

   5,290,328,336 357,750,908 

     งดออกเสียง esg,P�e,e�e 

    บัตรเสีย c 

   

วาระที- 9  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 

ดร. สุวรรณ วลยัเสถียรแจ้งต่อที�ประชุมว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี esss ของบริษัท ทิสโก้-
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เมื�อวนัที� ed เมษายน esss ผู้ ถือหุ้นมีมติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงิน
รางวลั คา่ตอบแทนรายเดือน เบี 9ยประชมุ และโบนสั ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เกิน e,rcc,ccc บาทต่อปี 
และกรรมการท่านอื�นไม่เกินท่านละ scc,ccc บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลง  
คณะกรรมการตามที�ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินที�แน่นอน และจํานวนเงินที�จะจ่ายจริงในแตล่ะ
คราว ทั 9งนี 9 ไม่รวมถึงสิทธิที�กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื�นเพิ�มเติมกรณีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบติัหน้าที�เพิ�มเติม  
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ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ�งหรือหลายคนปฏิบัติ 
การอย่างใดอย่างหนึ�งแทนคณะกรรมการก็ได้ สําหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ ได้รับมอบหมายนั 9นให้คณะกรรมการ
เป็นผู้ กําหนดขอบเขตหน้าที�ของกรรมการที�ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในคณะกรรมการชุดอื�นปรากฏตาม
รายละเอียดในสว่นที� S หวัข้อที� f การจดัการ ของรายงานประจําปี 

ในการพิจารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็น  
ผู้ พิจารณาอัตราค่าตอบแทนที�เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอัตราและองค์ประกอบของ
ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที�มีความสามารถและมีความสําคัญต่อการปฏิบัติหน้าที�ของ
คณะกรรมการ โดยหลีกเลี�ยงการจ่ายค่าตอบแทนที�มากเกินความจําเป็น ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที�มิได้เป็น
ผู้บริหารควรพิจารณาตามหลกัปฏิบัติโดยทั�วไปในอุตสาหกรรมนั 9นๆ ซึ�งพิจารณาจากประสบการณ์ทํางาน       
ความตั 9งใจและความทุ่มเท รวมทั 9งคุณประโยชน์ต่างๆ ที�กรรมการแต่ละคนสามารถทําให้กบับริษัทได้ ในกรณีที�
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการรายใดทําหน้าที�เพิ�มเติม (เช่น การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ 
เป็นต้น) กรรมการรายนั 9นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ�มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณา
คา่ตอบแทนกรรมการที�ได้รับมอบหมายหน้าที�เพิ�มเติมดงักลา่ว   

 อนึ�ง สําหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่กรรมการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ซึ�งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ว ในปี esss มีการ
จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการที�มิได้ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และ/
หรือ ดํารงตําแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุม่ทิสโก้ในรูปของเงินรางวลั ค่าตอบแทนรายเดือน เบี 9ยประชุม และโบนสั 
ในรูปแบบและอัตราเดียวกับที�จ่ายให้กับกรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โดยให้มีผล
ตลอดไปหรือจนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทตามที�ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะกําหนดจํานวน
เงินที�แน่นอน และจํานวนเงินที�จ่ายจริงในแต่ละคราว ทั 9งนี 9 ไม่รวมถึงสิทธิที�กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์อื�นเพิ�มเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบติัหน้าที�เพิ�มเติม 

ในการนี 9 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทน
กรรมการประจําปีเพื�อให้มั�นใจว่าอตัราค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที�และความรับผิดชอบ
ของกรรมการจากการพิจารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทนในปัจจุบนั พบว่าอตัราดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวปฏิบัติ
ทั�วไปในอตุสาหกรรมเดียวกนั   

คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจงึเห็นควรเสนอ
ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวลั ค่าตอบแทนรายเดือน เบี 9ยประชุม และ
โบนสั ให้แก่ประธานคณะกรรมการไมเ่กิน e,rcc,ccc บาทต่อปี และกรรมการท่านอื�นไม่เกินท่านละ scc,ccc บาท
ตอ่ปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทตามที�ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้น
จะกําหนดจํานวนเงินที�แน่นอน และจํานวนเงินที�จ่ายจริงในแต่ละคราว ทั 9งนี 9 ไม่รวมถึงสิทธิที�กรรมการจะได้รับ
คา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อื�นเพิ�มเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบติัหน้าที�เพิ�มเติม 
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นอกจากนี 9คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัดงันี 9 
 

 คา่ตอบแทน 
 ค่าตอบแทนรายเดือน  

(บาท/เดือน) 
เบี 5ยประชุม 

(บาท/การประชุม) 
คณะกรรมการบริษัท   
ประธานคณะกรรมการ 200,000  
กรรมการ 40,000 - 
คณะกรรมการบริหาร   
ประธานคณะกรรมการบริหาร - 40,000 
กรรมการบริหาร - 35,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 50,000 
กรรมการตรวจสอบ 
ที�ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 

- 
- 

40,000 
35,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน - 50,000 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน - 40,000 

ทั 9งนี 9 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั 9งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม ทั 9งนี 9 กรรมการที�เป็นผู้ ถือหุ้นเข้า
ข่ายเป็นผู้ มีสว่นได้เสีย ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ที�ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนี 9ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า e ใน g 
ของจํานวนเสียงทั 9งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม กรรมการที�เป็นผู้ ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นผู้ มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน)  

มต ิ : อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวลั ค่าตอบแทนรายเดือน เบี 9ยประชุม และโบนัส 
ให้แก่ประธานคณะกรรรมการบริษัทไม่เ กิน e ,4cc,ccc บาทต่อปี  และกรรมการท่านอื�น 
ไม่ เ กินท่านละ scc,ccc บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลง 
คณะกรรมการตามที�ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินที�แน่นอน และจํานวนเงินที�จะ
จ่ายจริงในแตล่ะคราว ทั 9งนี 9 ไมร่วมถงึสิทธิที�กรรมการจะได้รับคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อื�นเพิ�มเติม
กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที�เพิ�มเติมตามที�เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ดงัตอ่ไปนี 9 
 คะแนนเสียง 

(เสียง) 
ร้อยละ 

• เห็นด้วย rfr,scP,g�e �f.sS 

• ไมเ่ห็นด้วย s,Scc c.cc 

• งดออกเสียง SPf,�cc c.cr 

• บตัรเสีย 0 0.00 
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และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัตามที�เสนอ 

ภายหลงัจากที�ประชมุพิจารณาวาระที�เกี�ยวข้องกบักรรมการเสร็จสิ 9นแล้ว บุคคลที�ได้รับการเลือกตั 9งให้
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการทกุท่านของบริษัทจงึกลบัเข้าร่วมประชมุตอ่ไป 

 
วาระที- 10 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั 5งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2556 

 ประธานฯ เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุติัการแตง่ตั 9งผู้สอบบญัชีและการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับ 
ปี 2556 และขอให้นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี 9แจงรายละเอียดในวาระนี 9 

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ แจ้งต่อที�ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้ที�ประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั 9งผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีบริษัทสําหรับปี 255d ตามแนวปฏิบติัเรื�องการคดัเลือกผู้สอบบญัชี และ
นําเสนอตอ่คณะกรรมการเพื�อเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั 9งผู้สอบบญัชี  

คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั 9งผู้สอบ
บญัชีของบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับปี 2556 โดยมีค่าตอบแทน
จํานวนไมเ่กิน 520,000 บาท โดยมีรายชื�อผู้สอบบญัชี ดงันี 9 

-  นางสาวรัตนา จาละ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� gPgr  
- นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� gsSd และ 
- นางสาวสมใจ คณุปสตุ       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� rr��  

ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีได้ ทั 9งนี 9 ผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้รับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว 

ทั 9งนี 9 ผู้สอบบญัชีทั 9ง 3 ท่านไม่ได้สอบบญัชีให้บริษัทต่อเนื�องกนัเกินกว่า 3 ปี ประวติัของผู้สอบบญัชี
ปรากฏในหน้า 94-96 ของหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุที�ได้จดัสง่ไปให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

นอกจากนี 9 เพื�อให้งบการเงินของกลุ่มมีมาตรฐานที�สอดคล้องกัน ผู้ สอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน 
เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ยังได้รับการแต่งตั 9งให้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้อีก 10 แห่ง โดยมี
คา่ตอบแทนจํานวนรวมไมเ่กิน d,ffc,ccc บาท 

สําหรับค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปี 255d จํานวน 7,rcc,ccc บาท 
เพิ�มขึ 9นจากปีก่อนร้อยละ 2.8 หรือ 200,ccc บาท การปรับเพิ�มของคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นการเพิ�มขึ 9นตามอตัรา
ปกติ เป็นไปตามปริมาณธุรกรรมและปริมาณงานที�เพิ�มขึ 9น ตามการขยายตวัของธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ การบังคบัใช้
มาตรฐานบญัชีใหม ่หลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง และสอดคล้องกบัขอบเขตงานที�เพิ�มขึ 9นของบริษัทย่อย 

นายสริุยพงศ์ วฒันาศกัดิp ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชี 9แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี 9 
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ถาม    เสนอให้แสดงจํานวนปีที�สอบบญัชีของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านแทนการแสดงจํานวนปีที�สอบบัญชีให้
กลุม่ทิสโก้ ตามที�ปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุ  

ตอบ  ประธานฯ ชี 9แจงว่าการเปิดเผยจํานวนปีที�สอบบัญชีให้บริษัทนั 9น เป็นไปตามข้อกําหนดในการ
เปลี�ยนแปลงผู้ สอบบัญชีที�กําหนดให้บริษัทที�ออกหลักทรัพย์ซึ�งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีการ
หมนุเวียนหากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าที�สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
มาแล้วสามรอบปีบญัชีติดต่อกนั ทั 9งนี 9 บริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบคณุสมบติัของผู้สอบบญัชีดงักล่าวแล้วว่ามี
ประสบการณ์ ความเชี�ยวชาญในการสอบบญัชีเหมาะสมที�จะสอบบัญชีของบริษัท และรับคําเสนอแนะที�จะแสดง
จํานวนปีประสบการณ์การสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นครั 9งตอ่ไป 

 ที�ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนี 9ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน )  

มต ิ :  อนุมัติแต่งตั 9งผู้ สอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
สําหรับปี essd โดยได้รับค่าตอบแทนจํานวนไม่เกิน sec,ccc บาทตามที�เสนอ โดยมีรายชื�อผู้สอบ
บญัชีดงัตอ่ไปนี 9 

- นางสาวรัตนา จาละ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน gPgr  

- นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน gsSd และ 

- นางสาวสมใจ คณุปสตุ       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน rr��  

โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งสามารถลงนามในรายงานผู้สอบบญัชีได้  

ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 9 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย 4�S,665,928 99.97 

• ไมเ่ห็นด้วย 4,400 0.00 

• งดออกเสียง 152,300 0.03 

• บตัรเสีย 0 0.00 

วาระที- 11 เรื-องอื-นๆ ถ้ามี 

ประธานฯ แจ้งว่าที�ประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมตามที�กําหนดครบถ้วนแล้ว และขอให้ผู้ ถือหุ้น
เสนอเรื�องเพื�อพิจารณาเพิ�มเติมและแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามข้อสงสยัตา่งๆ 

นายสิทธิโชค บญุวาณิชย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชี 9แจงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี 9 
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ถาม  ปัจจยัทางเศรษฐกิจที�อาจสง่ผลให้การขยายตวัของสินเชื�อไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที�บริษัทวางไว้ 

ตอบ นางอรนชุ อภิศกัดิpศิริกลุ ชี 9แจงวา่ปัจจยัตา่งๆ ที�สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจย่อมส่งผลกระทบต่อธนาคาร
และสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง อัตราดอกเบี 9ยและอัตราแลกเปลี�ยน ซึ�ง
ผลกระทบที�เกิดขึ 9นจะมากหรือน้อยนั 9น ขึ 9นอยู่กบัการบริหารจดัการของบริษัท ทั 9งนี 9 บริษัทได้วางเป้าหมายทางธุรกิจ
ตามสถานการณ์ โดยในทางปฏิบติั บริษัทจะพยายามผลกัดนัให้ผลการดําเนินงานอยู่ในระดบัที�สงูกว่าเป้าหมายที�
วางไว้  

ถาม ผลกระทบจากคา่เงินบาทที�แข็งตวัตอ่ผลประกอบการของธนาคารและ/หรือลกูค้าธนาคาร 

ตอบ นางอรนชุ อภิศกัดิpศิริกลุ ชี 9แจงวา่ ผลกระทบโดยตรงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�มีตอ่บริษัทนั 9นอยู่ในระดบัที�
ตํ�ามาก เนื�องจากบริษัทไมไ่ด้ดําเนินธุรกิจทางด้านอตัราแลกเปลี�ยนโดยตรง และในธุรกิจที�มีความเกี�ยวเนื�องกบัอตัรา
แลกเปลี�ยน บริษัทมีการประกันความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน (currency hedge) ไว้แล้ว สําหรับผลกระทบ
ทางอ้อมนั 9น อาจจะมีบ้างเนื�องจากเป็นผลกระทบที�มีตอ่เศรษฐกิจโดยรวม  

ผู้ ถือหุ้นกล่าวแสดงความชื�นชมบริษัทต่อผลประกอบการ ราคาหลกัทรัพย์และอัตราการปันผลของ
บริษัท รวมถงึความรวดเร็วในการให้บริการของบริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ จํากดั และสอบถามเพิ�มเติม ดงันี 9  

ถาม  ผลกระทบและกลยทุธ์ธุรกิจสินเชื�อเช่าซื 9อรถยนต์ ภายหลงัการสิ 9นสดุมาตรการรถคนัแรก 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นสําหรับคําชมที�ให้กบับริษัท 

ตอบ นางอรนุช อภิศกัดิpศิริกุล ชี 9แจงว่าการสิ 9นสุดลงของนโยบายรถยนต์คนัแรกของรัฐบาลนั 9น ย่อมส่งผล
กระทบทําให้ตลาดรถยนต์ในปีนี 9ชลอตวัลง ทั 9งนี 9 รวมถึงธุรกิจสินเชื�อเช่าซื 9อที�อาจปรับตวัลงเช่นกนั แต่อย่างไรก็ตาม 
สาเหตุที�สินเชื�อรถยนต์ในปีที�ผ่านมาขยายตัวสูงมากนั 9น เป็นผลสืบเนื�องมาจากปัจจัย e ปัจจัยหลกักล่าวคือ การ
เลื�อนการซื 9อรถจากปีก่อนหน้าอนัเนื�องมาจากอทุกภยันํ 9าท่วมที�ผ่านมา และมาตรการรถคนัแรก ซึ�งปัจจยัเหล่านี 9เป็น
ปัจจยัเพิ�มเติมที�ผลกัดนัให้สินเชื�อเช่าซื 9อรถยนต์ขยายตวัสูงมากกว่าปกติ โดยสําหรับในปีนี 9 บริษัทคาดการณ์ว่าการ
ขยายตวัของสินเชื�อเช่าซื 9อรถจะยังคงอยู่ในระดบัที�ดี เนื�องจากรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกบางส่วนจะมีการส่ง
มอบในปีนี 9 เป็นไปตามกลยุทธ์ที�วางไว้ประกอบกบัการบริหารความเสี�ยงที�มีประสิทธิภาพและความสามารถในการ
หาโอกาสธุรกิจใหมข่องบริษัท  

ถาม  การให้สินเชื�อเช่าซื 9อรถยนต์สําหรับกลุม่รถยนต์ราคาสงู (luxury car)  

ตอบ นางอรนุช อภิศกัดิpศิริกุล ชี 9แจงว่าสําหรับรถยนต์ราคาสงู (luxury car) การบริหารจดัการและเงื�อนไข
การให้สินเชื�อจะแตกต่างจากรถยนต์ธรรมดา สําหรับรถยนต์ประเภทนี 9 บริษัทจะพิจารณาจากความสามารถในการ
ชําระหนี 9ของผู้กู้ เป็นหลกั ซึ�งปัจจบุนั บริษัทมีการให้สินเชื�อรถยนต์ราคาสงู เช่น Mercedes Benz, BMW เป็นต้น โดย
มีอตัราเงินดาวน์ในระดบัที�สงูกวา่รถยนต์ทั�วไป 

นายชัชชัย คุณงาม ผู้ ถือหุ้น กล่าวชื�นชมบริษัทต่อความสามารถในการบริหารอตัราผลตอบแทนต่อ
สว่นผู้ ถือหุ้น (Return On Equity: ROE) และสอบถามในประเดน็ตา่งๆ ดงันี 9 
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 ถาม  ผลกระทบและการบริหารธุรกิจเช่าซื 9อรถยนต์ของบริษัท 

 ตอบ ประธานฯ ชี 9แจงว่าบริษัทดําเนินธุรกิจเช่าซื 9อมาเป็นระยะเวลานานร่วม rc ปี มีประสบการณ์ทั 9งในขา
ขึ 9นและขาลง ซึ�งเป็นการเปลี�ยนแปลงตามวฏัจกัรธุรกิจ (Business Cycle) โดยบริษัทจะปรับการดําเนินธุรกิจเพื�อ
รองรับการเปลี�ยนแปลงตา่งๆ เพื�อรักษาอตัราการขยายตวัและผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นที�สมํ�าเสมอ  

 ถาม  การวิเคราะห์เศรษฐกิจจลุภาค (Micro Economic) และเศรษฐกิจมหภาพ (Macro Economic) โดยย่อ 

 ตอบ  นางอรนุช อภิศกัดิpศิริกุล ชี 9แจงว่าภาวะเศรษฐกิจโลกในปีนี 9น่าจะปรับตวัดีขึ 9น โดยเฉพาะในภูมิภาค
เอเชียซึ�งมีอตัราการขยายตวัที�ดี รวมถงึผลกระทบจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ�งประเทศไทย
น่าจะได้รับประโยชน์ค่อนข้างมาก สําหรับประเทศไทยนั 9น สภาวการณ์ตลาดและแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจเริ�มมี
ความชดัเจนขึ 9น สําหรับภมิูภาคเอเชีย ประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ถือเป็นประเทศที�นกัลงทุนให้ความสนใจที�
จะลงทุน เนื�องจากมีความแน่นอนทางการเมือง รายได้ของบริษัทที�ค่อนข้างดี และมีโครงการโครงสร้างพื 9นฐานซึ�ง
สง่ผลตอ่การขยายตวัของภาคเศรษฐกิจโดยตรง นอกจากนี 9 การดําเนินนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายที�ลดการพึ�งพาการ
สง่ออกไปยงัภมิูภาคที�มีปัญหา เช่น อเมริกา และยโุรป ในขณะที�เพิ�มสดัสว่นการสง่ออกภายในภมิูภาคซึ�งมีแนวโน้มที�
จะขยายตวั เช่น จีน มากขึ 9น รวมถึงการใช้จ่ายภายในประเทศที�สงูขึ 9น ย่อมเป็นปัจจยัที�ช่วยผลกัดนัให้เศรษฐกิจของ
ประเทศเคลื�อนตวัในทิศทางที�ดีขึ 9น  

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเรื�องอื�นใดให้ที�ประชมุพิจารณาอีก 
  

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที�มาประชมุ และกลา่วปิดประชมุเวลา 16.30 น.   

                

 

                    
____ปลิว มงักรกนก__                                     
(นายปลิว มงักรกนก) 

                ประธานที�ประชมุและประธานคณะกรรมการบริษัท 
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วาระที- 2 พจิารณาให้สัตยาบันการดาํเนินงานของคณะกรรมการที-ได้กระทาํในปี 2556 ดังปรากฏใน                   
รายงานประจาํปี 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

คณะกรรมการได้สรุปรายละเอียดการดําเนินธุรกิจพร้อมคําอธิบายประกอบผลการดําเนินงานประจําปี 2556   
ไว้อย่างชัดเจนในรายงานคณะกรรมการดังปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1-A2 ของรายงานประจําปี  
ตามรายละเอียดที�แนบมาด้วยนี 9  

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาให้สัตยาบันการดําเนินงานของคณะกรรมการที�ได้กระทําในปี 2556     
ดงัปรากฏในรายงานประจําปี 

คะแนนเสียงที-ต้องใช้เพื-อผ่านมติ 

มติที�ประชมุในวาระนี 9 ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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รายงานจากคณะกรรมการ 
 

ในปี essd เศรษฐกิจไทยคอ่นข้างผนัผวน และชะลอตวัลงโดยมีการเติบโตเพียงร้อยละ e.d จากปีก่อนหน้า 
แม้ว่าจะได้รับแรงส่งทางเศรษฐกิจที�แข็งแกร่งจากปีก่อนหน้า ทั 9งนี 9 ภาวะเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากหนี 9สิน 
ภาคครัวเรือนที�เพิ�มสงูขึ 9น ความไม่สมดลุของภาคเศรษฐกิจหลกั ซึ�งเป็นผลสืบเนื�องจากมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรัฐ และสถานการณ์ความไมส่งบทางการเมือง ภาคการบริโภคภายในประเทศที�ชะลอตวัอย่างต่อเนื�องตามความ
เชื�อมั�นของผู้บริโภคที�ลดลง และความล่าช้าของการลงทุนจากทั 9งภาครัฐและเอกชน  นอกจากนี 9 อตัราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศที�ผนัผวนอย่างมาก ท่ามกลางแรงกดดนัของกระแสเงินทุนไหลออกซึ�งเป็นผลมาจากมาตรการ
ผ่อนคลายเชิงปริมาณของธนาคารกลางสหรัฐ  ทําให้คา่เงินบาท ณ สิ 9นปี ออ่นคา่ลงมากกว่าร้อยละ Sc เมื�อเทียบกบั
ปีก่อนหน้า 

ในช่วงครึ�งปีแรก ธุรกิจของกลุ่มทิสโก้เริ�มต้นได้อย่างแข็งแกร่งในทุกด้าน ส่งผลให้อตัราการเติบโตเพิ�มขึ 9น
อย่างโดดเดน่  ธุรกิจสินเชื�อเช่าซื 9อรถยนต์ได้รับอานิสงส์จากยอดจําหน่ายรถยนต์ภายในประเทศที�ยงัคงอยู่ในระดบัที�
สงู เป็นผลจากการยอดการส่งมอบรถยนต์คงค้างจากนโยบายการคืนภาษีรถยนต์คนัแรกของรัฐบาลในปีก่อนหน้า  
ในขณะเดียวกัน ธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกบัตลาดทุนมีปริมาณซื 9อขายสงูสดุเป็นประวติัการณ์ พร้อมกบัการปรับตวัสงูขึ 9น
ของดชันีตลาดหุ้นในช่วงต้นปี  อย่างไรก็ตาม เมื�อประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐเริ�มอ่อนตวัลงและ
ความไม่สมดลุทางเศรษฐกิจได้ก่อตวัขึ 9นแทนที� ผนวกกับแรงกดดนัจากความขดัแย้งทางการเมืองที�เพิ�มขึ 9นจากการ
ชุมนุมในกรุงเทพมหานครระหว่างไตรมาสสดุท้ายของปี ส่งผลให้ธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ประสบกับการชะลอตวัอย่าง
รุนแรงจนถงึสิ 9นปี  

ท่ามกลางภาวะความผนัผวนทางเศรษฐกิจและธุรกิจในปี essd  กลุ่มทิสโก้สามารถรักษาผลประกอบการ 
ไว้ได้อย่างน่าพอใจ โดยกําไรสทุธิของกลุ่มทิสโก้เพิ�มขึ 9นร้อยละ Ss อยู่ที� r,er� ล้านบาท และสินเชื�อเติบโตมากกว่า
ร้อยละ SP ซึ�งการเติบโตได้รับแรงสนับสนุนจากฐานะเงินกองทุนที�แข็งแกร่งและสภาพคล่องส่วนเกินที�มีอยู่อย่าง
เพียงพอในปีนี 9   ในช่วงปีที�ผ่านมา กลุม่ทิสโก้ประสบความสําเร็จในการระดมทุนผ่านการออกใบสําคญัแสดงสิทธิใน
การซื 9อหุ้นเพิ�มทุน (TSR) ซึ�งให้ทางเลือกแก่ผู้ ถือหุ้นในการนําเงินปันผลกลบัมาลงทุนในหุ้นสามญัทิสโก้ โดยกลุ่ม 
ทิสโก้ได้รับการตอบรับที�ดีเยี�ยม รวมถงึมีการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิเป็นอย่างมาก  ส่งผลให้ฐานะเงินกองทุน
ของกลุ่มทิสโก้แข็งแกร่งขึ 9นโดยมีอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี�ยงมากกว่าร้อยละ Sg และยังคงรักษาอัตรา
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) อยู่ในระดบัสงูถงึร้อยละ ec 

กลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ยงัคงมุ่งเน้นการขยายบริการทางการเงินแก่ลกูค้า g กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ สายงานกลุ่ม
ลกูค้ารายย่อย (Retail Banking) สายงานกลุ่มลกูค้าบรรษัท (Corporate Banking) และ สายงานจดัการธนบดีและ
จดัการกองทุน (Wealth & Asset Management) พร้อมกบัรักษามาตรฐานการกํากบัดูแลกิจการที�ดีและมีความ
ซื�อตรง   ตลอดหลายปีที�ผ่านมา สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อย เติบโตได้อย่างโดดเดน่ ทั 9งในธุรกิจหลกัจากสินเชื�อเชา่
ซื 9อและธุรกิจใหม่อื�นๆ รวมถึง ธุรกิจนายหน้าประกนัภยั (Bancassurance) และธุรกิจสินเชื�อเพื�อการอปุโภคบริโภค 
(Consumer Finance) กลุ่มทิสโก้ได้ขยายช่องทางและพื 9นที�ให้บริการผ่านสาขาสํานักอํานวยสินเชื�อและสาขา
ธนาคาร รวมทั 9งสิ 9น Sge สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั�วทั 9งประเทศ  ในขณะที�แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตวัลงและ
ความไม่แน่นอนเพิ�มสงูขึ 9น สายงานกลุ่มลกูค้ารายย่อยจะมุ่งเน้นด้านการเติบโตอย่างมีคณุภาพและสร้างความพึง
พอใจของลกูค้า โดยยงัคงรักษาคณุภาพสินทรัพย์ที�ดีไว้ 
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 ธุรกิจสายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัท ยงัคงขยายตวัอย่างต่อเนื�อง ด้วยพอร์ตสินเชื�อที�เติบโตสงูกว่าร้อยละ eg 
โดยมุ่งเน้นการขยายตัวในธุรกิจสินเชื�อโครงการ บริการด้านที�ปรึกษาทางการเงิน และธุรกิจสินเชื�อเพื�อการซื 9อ
สินทรัพย์สําหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สําหรับธุรกรรมด้านตลาดทุน กลุ่มทิสโก้เป็นที�ปรึกษา
ทางการเงินและเป็นผู้ นําในการรับประกนัการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์สําหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั�วไปเป็น
ครั 9งแรกให้แก่บริษัท นามยง เทอร์มินัล จํากัด (มหาชน) (“NYT”) มูลค่า e,rrs ล้านบาท ซึ�งถือว่าเป็นโครงการที�
ประสบความสําเร็จอย่างสูงจากความต้องการที�ล้นหลามจากผู้ลงทุนและราคาหลกัทรัพย์ที�เปลี�ยนแปลงเชิงบวก
ภายหลงัเข้าซื 9อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แม้ว่าสภาวะตลาดไม่เอื 9ออํานวยก็ตาม  นอกจากนี 9 ความพยายามของ
กลุ่มทิสโก้ที�จะสรรหาแนวทางเพื�อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในเชิงรุกสามารถสร้างผลตอบแทนและสร้าง
ฐานธุรกิจให้กบัสายงานกลุม่ลกูค้าบรรษัทได้อย่างตอ่เนื�อง ซึ�งช่วยสนบัสนุนการเติบโตในอนาคตแม้สภาวะแวดล้อม
ทางธุรกิจในปัจจบุนัไมเ่อื 9ออํานวย 

สายงานจัดการธนบดีและกองทุนได้สร้างผลงานที�ดีตลอดปีที�ผ่านมาทั 9งด้านผลประกอบการและ 
ด้านชื�อเสียง จากการที�ปริมาณการซื 9อขายของธุรกิจหลกัทรัพย์เพิ�มขึ 9นเกือบสองเท่าภายในปีเดียว ทําให้บริษัท
หลกัทรัพย์ทิสโก้ได้รับรางวัล “บริษัทหลกัทรัพย์ดีเด่น” ทั 9งประเภทนักลงทุนบุคคลและนักลงทุนสถาบัน จากการ
ประกาศผลรางวลั SET Awards 2013 เป็นปีที�สอง ความสําเร็จนี 9 ส่วนหนึ�งเป็นผลจากการจัดตั 9งบริษัทร่วมทุน 
“บริษัทหลกัทรัพย์ที�ปรึกษาการลงทนุดอยซ์ทิสโก้” กบักลุม่ดอยซ์แบงก์เพื�อให้บริการกลุม่ลกูค้าสถาบนั ซึ�งการร่วมทุน
นี 9 ได้ผสานความเชี�ยวชาญระดบัโลกของดอยซ์แบงก์และความสมัพนัธ์ที�เหนียวแน่นระหว่างบริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้
กบันกัลงทนุ รวมถงึประสบการณ์อนัเชี�ยวชาญของตลาดภายในประเทศ เพื�อมุ่งเน้นที�จะนํากลุ่มทิสโก้ไปสู่ความเป็น
เลิศในด้านที�ปรึกษาการลงทุน นอกจากนี 9 ธุรกิจบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ ยังประสบความสําเร็จเป็น
อย่างสงูจากการเป็นผู้ นําตลาดในการออกกองทุนรวมตราสารทุนที�กําหนดเป้าหมายผลตอบแทน (Equity Trigger 
Funds) ซึ�งนําเสนอทางเลือกการลงทนุที�ดีแก่นกัลงทนุในสภาวะตลาดที�ผนัผวนของปี essd 

กลุ่มทิสโก้ยังคงดําเนินธุรกิจภายใต้มาตรการกํากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี�ยงที�เข้มแข็ง โดย
กลุ่มทิสโก้ได้รับประกาศนียบตัรสําหรับนโยบายต่อต้านทุจริตและผ่านการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์จาก "โครงการ
สร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" (Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption) และยังได้รับรางวลั “องค์กรโปร่งใส” (NACC Integrity Awards) ประจําปี esss จาก
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื�อเป็นเกียรติแก่องค์กรชั 9นนํา ทั 9งจากภาครัฐและ
เอกชน ในด้านความโปร่งใสและการกํากบัดแูลกิจการที�ดี  นอกจากนี 9 กลุ่มทิสโก้ยงัได้รับรางวลั “บริษัทจดทะเบียน
ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี�ยม” (Top Corporate Governance Report Awards) จากการประกาศรางวลั 
SET Awards 2013 ติดตอ่กนัเป็นปีที�สามอีกด้วย   

ด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั�งยืน กลุ่มทิสโก้ได้ดําเนินการปรับปรุงแบรนด์ในปี essd เพื�อส่งเสริม
ภาพลกัษณ์องค์กรให้ทันสมยัดงึดูดลกูค้าในวงกว้าง และเพิ�มการรับรู้และการเข้าถึงได้แก่คนภายนอก   วิสยัทัศน์
องค์กรรูปแบบใหมถ่กูสร้างขึ 9นภายใต้แนวคิดเรียบง่ายที�วา่ “โอกาส สร้างได้” กลุม่ทิสโก้ต้องการเปลี�ยนจุดยืนใหม่ ให้
เป็นตัวแทนขององค์กรที�มีความเชี�ยวชาญในการสร้างโอกาสและให้คําแนะนําแก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วนเพื�อ
นําพาไปสู่อนาคตที�ดีขึ 9น โดยมีภาพลกัษณ์ใหม่ที�น่าจดจําอย่าง ตราสญัลกัษณ์ “วงแหวนแห่งโอกาส” กลุ่มทิสโก้ตั 9ง
เป้าที�จะเป็นสญัลกัษณ์ของโอกาสในสงัคมไทยในอนาคต 
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การพัฒนาองค์กรอีกด้านที�สําคญั คือ การพัฒนากลุ่มทิสโก้ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ผ่านช่องทางของ
ทรัพยากรบคุคล ด้วยความเชื�อวา่ทรัพยากรบคุคลคือทรัพยากรที�มีคณุคา่มากที�สดุในองค์กร กลุ่มทิสโก้จึงยึดมั�นเป็น
อย่างยิ�งในการสนบัสนนุการสร้างความสมัพนัธ์ที�ดีของพนกังานจากทกุตําแหน่งและทกุระดบั รวมถงึสร้างวฒันธรรม
องค์กรที�แข็งแกร่งที�กระตุ้นให้พนกังานดงึความสามารถเฉพาะตวัและการทํางานเป็นทีมมาใช้ร่วมกนัในการทํางานได้
เป็นอย่างดี  การสนบัสนุนหน่วยงาน Employee Relations ช่วยกระตุ้นให้พนกังานมีจิตสํานึกรักองค์กรและสร้าง
พื 9นฐานการเป็นองค์กรแห่งความสุข  อีกทั 9ง โครงการพัฒนาความเชี�ยวชาญของพนักงานได้ดําเนินการมาอย่าง
ตอ่เนื�องในพนกังานทกุระดบั  ด้วยความมุง่มั�นของกลุ่มทิสโก้ที�ผ่านมาโดยตลอด ส่งผลให้พนกังานมีความยึดมั�นกบั
องค์กรในระดบัที�สงูมาก ทําให้กลุ่มทิสโก้ได้รับรางวลั “นายจ้างดีเด่น ประจําปี 2556” โดยบริษัท Aon Hewitt เพื�อ
เป็นเกียรติคณุแห่งความสําเร็จทางด้านการพฒันาทรัพยากรบคุลล  

สําหรับการดําเนินกิจกรรมเพื�อสังคมนั 9น กลุ่มทิสโก้จัดตั 9งหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื�อมอบ
โอกาสแก่สงัคม เน้นยํ 9าเรื�องการพฒันาทางด้านการศกึษาและการให้ความรู้ทางการเงินตอ่สงัคม  ในปี essd กลุม่ทิส
โก้สนบัสนนุด้านการศกึษาอย่างตอ่เนื�อง ผ่านทางการให้ทนุการศกึษาแก่เดก็ด้อยโอกาส การพฒันาศกัยภาพครู และ
สนบัสนนุการสร้างโรงเรียนและมอบอปุกรณ์ทางการศกึษา ด้านการให้ความรู้ทางการเงินต่อสงัคม กลุ่มทิสโก้ได้จดั
โครงการ “TISCO Fun-nancial Champion” เป็นเวลา s วนั สําหรับนกัเรียนระดบัชั 9นมธัยมศกึษาจํานวน fc คนจาก
ทั�วประเทศ เพื�อให้โอกาสทางการเรียนรู้ด้านการเงินและสนบัสนนุให้เยาวชนรู้จกัคิดหาวิธีที�จะเป็นรากฐานไปสู่ความ
ยั�งยืนทางการเงินแก่สงัคม ซึ�งการเรียนการสอนนี 9 จดัทําโดยอาสาสมคัรจากพนกังานกลุ่มทิสโก้ เพื�อสนบัสนุนการมี
จิตอาสาภายในองค์กร  นอกจากนี 9 ความรับผิดชอบตอ่สงัคมได้มีการปลกูฝังเข้าไปในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ 
ตั 9งแตจ่ริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การดแูลรักษาสิ�งแวดล้อม และการช่วยเหลือสงัคม เป็นต้น 

สําหรับปี essP นบัเป็นอีกปีที�เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกบัความท้าทาย ท่ามกลางความผนัผวนสงูจากปัจจยั
หลายด้าน โดยแนวโน้มการเติบโตอยู่ในระดบัที�ไมเ่อื 9ออํานวย ซึ�งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจต้อง
เผชิญกบัความไมแ่น่นอนจากสถานการณ์ทางการเมืองที�จะเกิดขึ 9น  อย่างไรก็ดี ด้วยพื 9นฐานทางเศรษฐกิจที�แข็งแกร่ง
ของประเทศ ผนวกกบัภาคการเงินการธนาคารที�มั�นคงจะช่วยรองรับความผนัผวนระยะสั 9นหรือสถานการณ์การเมือง
ที�ยืดเยื 9อออกไปได้   ด้วยความท้าทายดงักล่าว กลุ่มทิสโก้จึงมีนโยบายในการบริหารที�จะเพิ�มความระมดัระวงัและ
เน้นคณุภาพของสินทรัพย์มากยิ�งขึ 9น ตลอดจนเน้นยํ 9าในการสร้างรากฐานความมั�นคงจากภายในองค์กรสําหรับการ
เติบโตในอนาคต 

ในโอกาสนี 9 คณะกรรมการขอขอบคณุลกูค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ และผู้ ถือหุ้นที�ได้ให้การสนบัสนุนบริษัทและ
ผลกัดนัให้กลุ่มทิสโก้ฝ่าฟันความท้าทายมาโดยตลอด อีกทั 9งขอขอบคณุผู้บริหารและพนกังานทุกคนในความตั 9งใจ
และทุ่มเทที�มีให้แก่กลุม่ทิสโก้เพื�อนําความก้าวหน้ามาสูก่ลุม่ทิสโก้สืบตอ่ไป 
 

 
  

 

                                        คณะกรรมการ 
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วาระที- 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้-
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ 5นสุดวันที- 31 ธันวาคม 2556 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

จากรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้-
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้แสดงฐานะการเงินอย่างถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคญั
ตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีว่างบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จได้แสดงผลประกอบการและฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ถูกต้องตามที�ควร ทั 9งนี 9 
รายงานของผู้สอบบญัชี งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ 9นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2556 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ในรายงานประจําปี  
 
ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ 9นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2556 
 
คะแนนเสียงที-ต้องใช้เพื-อผ่านมติ 

มติที�ประชมุในวาระนี 9 ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที- 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2556 เป็นเงินสํารองตาม

กฎหมาย เงนิปันผล และอื-นๆ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ในปี  2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรก่อนห ักส ่วนของผู้ ถ ือหุ้ นส ่วนน้อยตามงบการเง ินรวมจํานวน 
4,355,745,903 บาท ตามงบการเงินรวม เพิ�มขึ 9น 622,738,045 บาทจากปี 2555 ทั 9งนี 9 หากไม่รวมส่วนของ             
ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิในปี 2556 จํานวน 4,249,049,690 บาท 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ�งบริษัทจะต้อง
จัดสรรเงินจํานวน 91,000,000 บาทจากกําไรประจําปีเพื�อเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย ดงันั 9น บริษัทมีกําไรจาก 
ผลการดําเนินงานและกําไรสะสมที�ยงัไมไ่ด้จดัสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2556 ตามรายละเอียดดงันี 9   

 

กําไรสะสมที�ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ ต้นปี 2556 

บาท 

2,365,744,577 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2555  (1,745,845,034) 

กําไรสทุธิของบริษัทสําหรับปี 2556 1,818,716,822 

จดัสรรเงินสํารองตามกฎหมาย  (91,000,000) 

ผลกําไร/ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,965,605 

กําไรสะสมที�ยงัไมไ่ด้จดัสรรสําหรับปี 2556       2,350,581,970                       
ปรับรายการที�ไมใ่ช่เงินสด (28,653,535) 
กาํไรสะสมที-สามารถจัดสรรเป็นเงนิปันผลสําหรับปี 2556 2,321,928,435 

 

หลังจากจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 91,000,000 บาทแล้ว บริษัทมีกําไรสะสมที�สามารถจัดสรรเป็น 
เงินปันผลสําหรับปี 2556 จํานวน 2,321,928,435 บาท 

บริษัทมีนโยบายที�จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที�เหมาะสมตามผลการดําเนินงานของกลุ่ม โดยคงไว้ซึ�งอตัราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี�ยงที�แข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต โดยการ
จ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดํารงสถานะของบริษัทย่อยของบริษัท ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที�มี
คณุสมบติัตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดังนั 9นคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน
สําหรับปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ การจ่ายเงินตามอตัราที�เสนอ 
คิดเป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 1,601 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 38 ของกําไรจากผลการดําเนินงานตาม 
งบการเงินรวม เทียบกบัอตัราร้อยละ 47 ในปี 2555 นอกจากนี 9 กําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2556 ส่วนที�เหลือ
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หลงัจากการสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจะจดัสรรเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การกํากบัแบบรวมกลุ่ม
ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ความเหน็คณะกรรมการ: 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมติัดงัต่อไปนี 9  

- อนมุติัจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2556 เป็นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 91,000,000 บาท 

- อนุมตัิจ ัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2556 ส่วนที�เหลือจากการสํารองตามกฎหมายเป็น    
เงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัและผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท  

- ผู้ ถือหุ้นซึ�งปรากฎรายชื�อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 6 พฤษภาคม 2557 เป็นผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผล 

- กําหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัที� 21 พฤษภาคม 2557 

- อนุมติัจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2556 ส่วนที�เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินกองทุน
ตามเกณฑ์การกํากบัแบบรวมกลุม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

คะแนนเสียงที-ต้องใช้เพื-อผ่านมติ 

มติที�ประชมุในวาระนี 9 ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที- 5 พจิารณาอนุมัตจิาํนวนกรรมการและการแต่งตั 5งกรรมการ 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้ผู้ ถือหุ้ นโดยมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นกําหนดจํานวนผู้ ที�จะดํารงตําแหน่งกรรมการ     
ของบริษัทเป็นครั 9งคราวโดยให้มีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั 9งนี 9 ไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั 9งหมด    
ต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร และมีกรรมการที�มีสญัชาติไทยตามที�กฎหมายกําหนด  

นอกจากนี 9 ข้อบังคับบริษัทกําหนดให้ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปีทุกครั 9ง ให้เลือกตั 9งคณะกรรมการ 
ทั 9งชดุพร้อมกนัในคราวเดียว โดยให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตั 9งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี 9 

(S) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที�ตนถือคณูด้วยจํานวนกรรมการที�จะเลือกตั 9ง 

(e) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั 9งหมดตาม (S) เลือกตั 9งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 
ในกรณีที�เลือกตั 9งบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 

(g) บุคคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั 9งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ  
ที�จะพึงมี ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับการเลือกตั 9งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการ     
ที�จะพงึมี ให้เลือกโดยวิธีจบัสลากเพื�อให้ได้จํานวนกรรมการที�จะพงึมี 

เพื�อให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี กฎหมาย และกฎข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง โดยคํานึงถึงความต้องการ
และประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกและกลั�นกรอง
บคุคลที�มีคณุสมบติัเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอ
ด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื�นๆ เสนอต่อคณะกรรมการเพื�อนําเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตั 9งกรรมการตอ่ไป 

นอกจากนี 9บุคคลที�ได้รับคดัเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ 
การกํากับดูแลกิจการของทิสโก้ ซึ�งเข้มงวดกว่าประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดงันี 9 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั 9งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง ทั 9งนี 9 ให้นบัรวมถงึหุ้นที�ถืออยู่โดยผู้ ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั 9นๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี  

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที�เป็น       
บิดามารดา คูส่มรส พี�น้อง และบตุร รวมทั 9งคูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ 
หรือบคุคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามลักษณะที�กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุน กับบริษัท       
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที�อาจเป็นการขัดขวาง 
การใช้วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทั 9งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไม่ใช่ 
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ที�มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ
ขดัแย้ง และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของสํานกั
งานสอบบัญชี ซึ�งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ
ขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ�งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ทั 9งนี 9 ในกรณีที�ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็น 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้ จดัการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ
นั 9นด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั 9งขึ 9นเพื�อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที�มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที�มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังานที�ปรึกษา 
ที�รับเงินเดือนประจํา หรือ ถือหุ้ นเกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั 9งหมดของบริษัทอื�น ซึ�ง
ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย และ 

9. ไมมี่ลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้ นในการแต่งตั 9งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ น 
ทุกรายรวมถึงผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื�อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั 9งเป็นกรรมการ
บริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในช่วงวนัที� 29 สิงหาคม 2556 – 31 ธันวาคม 
2556 ซึ�งเมื�อพ้นกําหนดระยะเวลาดงักลา่วปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบคุคลที�มีคณุสมบติัเหมาะสม     

ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที�เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทของบุคคลที�ได้รับ 
การคดัเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอ
ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดจํานวนกรรมการ 12 คน และอนุมติัการแต่งตั 9งบุคคลดงัต่อไปนี 9เป็นกรรมการบริษัท โดย
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดประวติัผู้ ที�ได้รับการเสนอเป็นกรรมการบริษัท 
ปรากฏตามที�แนบมาพร้อมนี 9 
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ชื-อ ตาํแหน่งที-เสนอ 
1. นายปลิว  มงักรกนก กรรมการอิสระ  
e. นายฮอน คิท ชิง (นายอเลก็ซานเดอร์ เอช ชิง) กรรมการ 
g. นางอรนชุ อภิศกัดิpศิริกลุ  กรรมการ 
r. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ กรรมการอิสระ 
s. ศ. ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ 
6. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการอิสระ  
P. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการอิสระ 
f. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอิสระ 
�. นายสถิตย์ ออ๋งมณี กรรมการ 
Sc. นายยาสโุร่ โยชิโคชิ กรรมการ 
SS. นายชือ-เหา ซุน กรรมการ 
Se. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ 

 

 

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัจํานวนกรรมการของบริษัทที� 12 คน และแต่งตั 9งกรรมการ          
ตามที�เสนอ ทั 9งนี 9ขึ 9นอยู่กบัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
คะแนนเสียงที-ต้องใช้เพื-อผ่านมติ 

มติที�ประชุมในวาระนี 9 สําหรับการพิจารณาอนุมัติจํานวนกรรมการของบริษัท ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สําหรับการพิจารณาแต่งตั 9งกรรมการ ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม 
(Cumulative Voting) ตามข้อบงัคบัของบริษัท  
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ประวัตบุิคคลที-ได้รับการเสนอชื-อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

1. ชื-อ : นายปลิว มังกรกนก 
 

ตาํแหน่งที-เสนอเพื-อรับการแต่งตั 5ง : กรรมการอิสระ 

อายุ : 65 

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 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

(ณ วนัที� 31 มกราคม 2557)  2,221,010 หุ้น หรือ 0.28% ของหุ้นที�ชําระแล้วทั 9งหมด 

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  ไม่มี 

จาํนวนครั5งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 8  ครั 9ง จากทั 9งหมด 8 ครั 9ง 

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 7 ครั 9ง จากทั 9งหมด 7 ครั 9ง 

จาํนวนปีที-ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)              6 ปี            

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: 2 กนัยายน 2551) 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                        9 ปี        

  (วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

   (วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: 1 กรกฎาคม 2548) 
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การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน   

กลุ่มทสิโก้   

 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 2553-ปัจจบุนั 
 2555-ปัจจบุนั 
      2552-ปัจจุบนั 
      2554-ปัจจุบนั 

ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

 
ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 
 
มลูนิธิทสิโก้เพื�อการกศุล 

อื-นๆ  
    บริษัทอื'นที'อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
           -ไม่มี- 
     บริษทัจดทะเบียนอื'น 
           -ไม่มี- 

 บริษทัอื'น (3 แห่ง)   

2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ�ง จํากดั (มหาชน) 
 

2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ชชัวาลย์-รอยลั แฮสโคนิ�ง จํากดั  
2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั  

หน่วยงานอื'น (7 แห่ง)   

2556-ปัจจบุนั 
 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ สํานกับริหารหลกัสตูรวศิวกรรมนานาชาติ
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2554-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิหมอเสม พริ 9งพวงแก้ว 
2550-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
2547-ปัจจบุนั กรรมการอํานวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 

 
 

 

ประสบการณ์การทาํงาน  
 

    กลุ่มทิสโก้   

 2552-2553 
               
 2551-2553 

ประธานคณะกรรมการบริหาร  
ประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุ่มทสิโก้ 
กรรมการ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 

 2548-2551 
 

 

กรรมการ  
ประธานคณะกรรมการบริหาร  
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

 2548-2549 เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา  

 2545-2548 กรรมการ  
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

บริษัทเงินทนุ ทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

       2533-2554 กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพื�อการกศุล 
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ประสบการณ์การทาํงาน (ต่อ)   

 อื-นๆ (ในช่วงระยะเวลา Q ปี)   

       2516-2555 

       2553-2554 

       2549-2553 

       2537-2553 

         

       2537-2553 

       2551-2553 

              กรรมการ 

              กรรมการ 

              กรรมการ 

              กรรมการ 

 

              กรรมการ 

              กรรมการ 

บริษัท อตุสาหกรรมรามาเทก็ซ์ไทล์ จํากดั 

บริษัท โซลิโด จํากดั 

บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั�นแนล        
(ไทยแลนด์) จํากดั 

บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิ 9ง จํากดั  

สมาคมธนาคารไทย 
   

คุณสมบัตเิพิ-มเตมิสําหรับกรรมการอิสระ   

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ���� 

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนี 9กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล   
ที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง e ปี ที�ผ่านมา 

  

e.S เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับ
เงินเดือนประจํา 

 ���� 

e.e เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย  ���� 

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสําคญัซึ�งอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้อย่างอิสระ  ���� 
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ประวัตบุิคคลที-ได้รับการเสนอชื-อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

2. ชื-อ  : นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) 

Mr. Hon Kit Shing (Mr. Alexander H. Shing)   

 

ตาํแหน่งที-เสนอเพื-อรับการแต่งตั 5ง :    กรรมการ 

อายุ : 36 

สัญชาติ : นิวซีแลนด์ 

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี 

การถือหุ้น 

(ณ วนัที� 31 มกราคม 2557) 

: บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

ไม่มี 

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

ไม่มี 

จาํนวนครั5งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท   7   ครั 9ง จากทั 9งหมด  8 ครั 9ง 

  คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

  5   ครั 9ง จากทั 9งหมด  6 ครั 9ง 

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   6   ครั 9ง จากทั 9งหมด  7 ครั 9ง 

จาํนวนปีที-ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 

 

: 

 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)                       6 ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: 2 กนัยายน 2551) 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                                 7 ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 
(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: 20 เมษายน 2550) 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน 
  

    กลุ่มทิสโก้   

 essg-ปัจจบุนั 

     essS-ปัจจุบนั 

 essg-ปัจจบุนั 

รองประธานคณะกรรมการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

รองประธานคณะกรรมการ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 

ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 
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การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ)   

    อื-นๆ   

บริษทัอื'นที'อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   

-ไม่มี-   

บริษทัจดทะเบียนอื'น   

-ไม่มี-   

บริษทัอื'น (2 แห่ง)   

esss-ปัจจบุนั Managing Director  Capcelona Advisors, LLC  

essS-ปัจจบุนั Senior Advisor CDIB & Partners Investment Holding 
Corporation  

หน่วยงานอื'น   

-ไม่มี- -  
 

ประสบการณ์การทาํงาน   

    กลุ่มทิสโก้   

essS-esss 
esse-essg 
essS-essg 

กรรมการบริหาร 
รองประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)   

essg-esss 
esse-essg 
essc-essg 
essc-essS 

กรรมการบริหาร 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 
 
 

    อื-นๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)  

esrf-essr Managing Director Quintus Capital Group Ltd. 

esrf-essS Senior Vice President CDIB & Partners Investment Holding 
Corporation 

esrf-essS Director CDIB & Partners Asset Management Holding 
Limited 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

78 

ประวัตบุิคคลที-ได้รับการเสนอชื-อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

3. ชื-อ : นางอรนุช  อภศัิกดิmศริิกุล  

 ตาํแหน่งที-เสนอเพื-อรับการแต่งตั 5ง : กรรมการ 

อายุ : 55 

สัญชาติ : ไทย 

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  
หลกัสตูรตอ่ต้านการทจุริตสําหรับผู้บริหารระดบัสงู 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

(ณ วนัที� 31 มกราคม 2557)  ไม่มี 

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จาํนวนครั5งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

  8 ครั 9ง จากทั 9งหมด   8 ครั 9ง 

12 ครั 9ง จากทั 9งหมด 12 ครั 9ง 

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการบริหาร 

  7 ครั 9ง จากทั 9งหมด  7 ครั 9ง 

12 ครั 9ง จากทั 9งหมด 12 ครั 9ง 

จาํนวนปีที-ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)             6  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: 2 กนัยายน 2551) 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                       9  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: 26 เมษายน 2548) 
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การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน   

กลุ่มทสิโก้   

 2553-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุ่มทสิโก้ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

       2551-ปัจจบุนั กรรมการ  

      2553-ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

      2548-ปัจจุบนั กรรมการ  

      2557-ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จํากดั 

      2557-ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จํากดั 

      2554-ปัจจุบนั กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพื�อการกศุล 

 2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ศนูย์การเรียนรู้ทสิโก้ จํากดั 

อื-นๆ  

    บริษัทอื'นที'อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
           -ไม่มี- 
     บริษทัจดทะเบียนอื'น 
           -ไม่มี- 

 

 บริษทัอื'น    

    -ไม่มี-   

หน่วยงานอื'น    

    -ไม่มี-   
 

ประสบการณ์การทาํงาน  

กลุ่มทสิโก้  
 2552-2553 กรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 2551-2552 
 2548-2551 

กรรมการบริหาร 
รองกรรมการอํานวยการ  
กลุ่มงานบริหารส่วนกลาง 

ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

      2553-2554 
      2552-2554 

ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จํากดั 

 2553-2554 
      2552-2554 

ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จํากดั 



 

80 

ประสบการณ์การทาํงาน (ต่อ) 

      2553-2554 
      2552-2554 

ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชั�นเทคโนโลยี จํากดั 

      2543-2550 กรรมการ TISCO Global Securities Ltd. 

      2543-2550 กรรมการ TISCO Securities Hong Kong Ltd. 

      2548 
      2545-2548 

กรรมการ 
หวัหน้าสายการเงิน การวางแผนและ 
บริหารความเสี�ยง 

บริษัทเงินทนุ ทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 
 

  อื-นๆ (ในช่วงระยะเวลา Q ปี) 

      2555-2556 

      2553-2554 

อนกุรรมการบริหารความเสี�ยง 

                      ที�ปรึกษาคณะอนกุรรมการบริหารความเสี�ยง 

กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

 

      2549-2553 ที�ปรึกษาด้านบริหารความเสี�ยงและ
กรรมการบริหารความเสี�ยง 

บรรษัทประกนัสินเชื�ออตุสาหกรรมขนาดย่อม 

      2544-2551 อนกุรรมการบริหารความเสี�ยง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ประวัตบุิคคลที-ได้รับการเสนอชื-อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

4. ชื-อ : รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์  

ตาํแหน่งที-เสนอเพื-อรับการแต่งตั 5ง : กรรมการอิสระ  

อายุ : 59  

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 
หลกัสตูรตอ่ต้านการทจุริตสําหรับผู้บริหารระดบัสงู 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

(ณ วนัที� 31 มกราคม 2557)  ไม่มี  

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จาํนวนครั5งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)   
คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

  8  ครั 9ง จากทั 9งหมด   8 ครั 9ง 
13  ครั 9ง จากทั 9งหมด 13 ครั 9ง/1 

 
  6  ครั 9ง จากทั 9งหมด   7 ครั 9ง/2 
  9  ครั 9ง จากทั 9งหมด 13 ครั 9ง/3 

/1 เข้าร่วมประชมุในฐานะที�ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 
/2 ได้รับเลือกตั 9งเป็นกรรมการบริษัท เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2556 
/3 ได้รับแตง่ตั 9งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2556 
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จาํนวนปีที-ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 

 

 
: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)             6  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: 2 กนัยายน 2551) 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                       9  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: 26 เมษายน 2548) 
 
การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน 

  

    กลุ่มทิสโก้   
เม.ย.2556-ปัจจบุนั 
2551-ปัจจบุนั 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)   
 

เม.ย.2556-ปัจจบุนั 
 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)   
 

    อื-นๆ 
          บริษทัอื'นที'อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี-   
          บริษทัจดทะเบียนอื'น (8 แห่ง) 

2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มหาชน) 
 

บริษทัอื'น   
-ไม่มี-   

หน่วยงานอื'น (9 แห่ง)  

2555-ปัจจบุนั 

 

2555-ปัจจบุนั 

คณะอนกุรรมการการเงินงบประมาณและ 

การลงทนุ 

ที�ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 

การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย 

กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

2555-ปัจจบุนั คณะกรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แหง่ประเทศไทย 

2552-ปัจจบุนั คณะทํางานเพื�อตดิตามการปฏิบตัิด้านบญัชีและ
บรรษัทภิบาล 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ     
ตลาดหลกัทรัพย์ 

2549-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูล กองทนุเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ 
2545-ปัจจบุนั คณะกรรมการมาตรฐาน 

และนโยบายบญัชีภาครัฐ 
กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

2540-ปัจจบุนั รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

2535-ปัจจบุนั ที�ปรึกษาฝ่ายกํากบับริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ประสบการณ์การทาํงาน 
    กลุ่มทิสโก้   

2554-เม.ย.2556 
2551-2554 
2550-2554 
2548-2554 

ที�ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

2548-2550 กรรมการตรวจสอบ  
    อื-นๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)   

2554-2555 ที�ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

2547-2555 กรรมการอิสระ (ผู้ เชี�ยวชาญด้านบญัชี) สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

2545-2555 ที�ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

2547-2552 คณะอนกุรรมการที�ปรึกษาโครงการพฒันาระบบ 
งบประมาณพสัด ุการเงินและบญัชีต้นทนุ 

สํานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา 

2545-2552 ที�ปรึกษาด้านการบญัชี กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

 

คุณสมบัตเิพิ-มเตมิสําหรับกรรมการอิสระ    
 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ���� 

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนี 9กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล   
ที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง e ปี ที�ผ่านมา 

  

e.S เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับ
เงินเดือนประจํา 

 ���� 

e.e เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย  ���� 

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสําคญัซึ�งอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้อย่างอิสระ  ���� 
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ประวัตบุิคคลที-ได้รับการเสนอชื-อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

5. ชื-อ : ศ.ดร.ปราณี ทินกร  

ตาํแหน่งที-เสนอเพื-อรับการแต่งตั 5ง : กรรมการอิสระ 

อายุ : 64 

สัญชาติ : ไทย 

วุฒกิารศกึษา : Doctor of Philosophy (Economics)                                                                    
Master of Art (Economics) 
    University of Pennsylvania, USA 
Bachelor of Art (Economics)     
    Swarthmore College, USA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  
หลกัสตูร Directors Accreditation  
หลกัสตูร Financial Institutions Governance 
หลกัสตูร Audit Committee  
หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 
หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function 
หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting 
หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management 
หลกัสตูรตอ่ต้านการทจุริตสําหรับผู้บริหารระดบัสงู 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

(ณ วนัที� 31 มกราคม 2557)  ไม่มี  
 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 
  ไม่มี  

จาํนวนครั5งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

  8 ครั 9ง จากทั 9งหมด  8  ครั 9ง 
  4 ครั 9ง จากทั 9งหมด 4 ครั 9ง* 

  3 ครั 9ง จากทั 9งหมด 3 ครั 9ง* 

*ได้รับแตง่ตั 9งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน          
เมื�อวนัที� 26  เมษายน 2556 

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)  

  คณะกรรมการธนาคาร                                         1 ครั 9ง จากทั 9งหมด 1 ครั 9ง  
คณะกรรมการตรวจสอบ                                      4 ครั 9ง จากทั 9งหมด 4 ครั 9ง 

จาํนวนปีที-ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 
 
 
: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)             6  ปี 
(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 
(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: 2 กนัยายน 2551) 
ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                       6  ปี 
(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 
(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: 12 ธนัวาคม 2551) 
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การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน   
 

    กลุ่มทิสโก้   
             เม.ย.2556-ปัจจบุนั 
             
             2551-ปัจจุบนั 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการอิสระ   
 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

    อื-นๆ   
บริษทัอื'นที'อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   

-ไม่มี-   
บริษทัจดทะเบียนอื'น   

-ไม่มี-   
บริษทัอื'น    

-ไม่มี-   
หน่วยงานอื'น (3 แห่ง)  

2555-ปัจจบุนั กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แหง่ประเทศไทย 

2552-ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกริก 

2551-ปัจจบุนั 
2548-ปัจจบุนั 

กรรมการบริหารสถาบนั TDRI 
กรรมการสภาสถาบนั TDRI 

มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพื�อการพฒันาประเทศไทย  
(TDRI) 

   
 

ประสบการณ์การทาํงาน  

    กลุ่มทิสโก้  

               2551-เม.ย.2556 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

2552-เม.ย.2556 กรรมการอิสระ                                                     ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการตรวจสอบ  

    อื-นๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)  

2522-2556                     อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์                          มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

               2554-2555 อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี�ยวกับ   
การปรับปรุงระบบการเงินแลงบประมาณ 

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

               2553-2554 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
               2551-2553 

                                                                   
2550-2551 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเงิน
อดุหนนุบริการสาธารณะ  
ที�ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

กระทรวงการคลงั 
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ประสบการณ์การทาํงาน (ต่อ) 
อื-นๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)  

2550-2551 อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณในคณะกรรมาธิการการคลงั
การธนาคารและสถาบนัการเงิน 

สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติ 

2550-2551 กรรมการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.
2535 ระหว่างบริษัท  กสท.  โทรคมนาคม 
จํากดั (มหาชน) กบั บริษัท ทรูมฟู จํากดั และ
บริษัท  ดจิิตอล โฟน จํากดั 

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 
 

2550-2551 กรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ สมาคมนกัเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา 

 
 

คุณสมบัตเิพิ-มเตมิสําหรับกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ���� 

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนี 9กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล  
ที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง e ปี ที�ผ่านมา 

  

e.S เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับ
เงินเดือนประจํา 

 ���� 

e.e เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย  ���� 

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสําคญัซึ�งอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้อย่างอิสระ  ���� 
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ประวัตบุิคคลที-ได้รับการเสนอชื-อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

6. ชื-อ : นางภัทรียา เบญจพลชัย  

ตาํแหน่งที-เสนอเพื-อรับการแต่งตั 5ง : กรรมการอิสระ  

อายุ : 59 

สัญชาติ : ไทย  

วุฒกิารศกึษา : พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑติ (บริหารธุรกิจ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

บญัชีบณัฑิต (บญัชีทฤษฎี) 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (หลกัสตูร วตท. รุ่นที� S) 
    สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

หลกัสตูรผู้บริหาร (The Executive Program) 
    มหาวทิยาลยัมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประกาศนียบตัรด้านการสอบบญัชีชั 9นสงู                   
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  
หลกัสตูร Financial Institutions Governance  
      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

(ณ วนัที� 31 มกราคม 2557)  ไม่มี  

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จาํนวนครั5งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   8 ครั 9ง จากทั 9งหมด  8 ครั 9ง 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกํากบัดแูล
กิจการ 

  13 ครั 9ง จากทั 9งหมด  13 ครั 9ง 

  2 ครั 9ง จากทั 9งหมด  2 ครั 9ง 

  ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการธนาคาร   7 ครั 9ง จากทั 9งหมด 7 ครั 9ง 

  คณะกรรมการตรวจสอบ  13 ครั 9ง จากทั 9งหมด13 ครั 9ง 
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จาํนวนปีที-ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)             4  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: 11 มิถนุายน 2553) 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                       3  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: 22 เมษายน 2554) 

 
การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน   

    กลุ่มทิสโก้   

ส.ค.2556-ปัจจุบนั 
2554-ปัจจบุนั 

ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

2553-ปัจจบุนั 
2554-ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

 
ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)  

    อื-นๆ   

บริษทัอื'นที'อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   

-ไม่มี-   

บริษทัจดทะเบียนอื'น   

-ไม่มี-   

          บริษทัอื'น (3 แห่ง)   

2556-ปัจจบุนั 

 

2553-ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

บริษัท บางกอกกล๊าส จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จํากดั  

2545-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กระบี� เภตรา จํากดั 

  หน่วยงานอื'น  (10 หน่วยงาน)  

             2556-ปัจจุบนั 

             2556-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจบุนั 

กรรมการประเมินกองทนุหมนุเวียน 

คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD 

อนกุรรมการศนูย์พฒันาการกํากบัดแูล
กิจการที�ดี 

กระทรวงการคลงั 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2554-ปัจจบุนั คณะกรรมการพิจารณากรรมการแหง่ปี  

2554-ปัจจบุนั กรรมการจรรยาบรรณ สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัป์ 

2554-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าแหง่ประเทศไทย 

2553-ปัจจบุนั ที�ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2553-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและประเมินผล     
ประจํากระทรวงกลาโหม 

สํานกังานปลดักระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 
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การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ) 

2553-ปัจจบุนั ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง 

essg-ปัจจบุนั คณะกรรมการวนิยักรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทที�ออกหลกัทรัพย์ 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

essc-ปัจจบุนั ที�ปรึกษากิตติมศกัดิp สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
 

ประสบการณ์การทาํงาน   

    กลุ่มทิสโก้  

-ไม่มี-  

    อื-นๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)  
2551-2555 

 
2552-2553 
2549-2553 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิในคณะกรรมการ
ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

2549-2553 ประธานอนกุรรมการพิจารณาการรับสมาชิก บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
 รองประธานกรรมการ  

และประธานกรรมการบริหาร 
 

2552-2553 
2549-2552 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

บริษัท แฟมมิลี� โนฮาว จํากดั 

              2552-2553 ประธานกรรมการ บริษัท เซท็เทรด ดอท คอม จํากดั 

              2551-2553 กรรมการตดัสินรางวลัรัฐวสิาหกิจดีเดน่ 
ประจําปี 2551-2553 

สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 
กระทรวงการคลงั 

2549-2553 กรรมการและผู้จดัการ และอนกุรรมการบริหาร ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2549-2553 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 
2549-2553 ประธานกรรมการ บริษัท สยามดีอาร์ จํากดั 

2549-2553 ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม  
เพื�อผู้ลงทนุตา่งด้าว จํากดั 

2549-2553 ประธานกรรมการ  บริษัท สํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จํากดั 

2549-2553 กรรมการและเลขานกุาร สภาธุรกิจตลาดทนุไทย 

2545-2553 อนกุรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ประชาสมัพนัธ์ การดําเนินการเกี�ยวกบั 
Corporate Governance ในประเทศไทย 

สํานกันายกรัฐมนตรี 

2548-2553 กรรมการอํานวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 
 2549-2551 
2552-2553 
2548-2551 

กรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณากรรมการแหง่ปี 
สมาชิกสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตแิละ 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติ 

 กรรมาธิการการคลงั การธนาคารและ   
สถาบนัการเงิน 
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คุณสมบัตเิพิ-มเตมิสําหรับกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ���� 

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนี 9กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล  
ที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง e ปี ที�ผ่านมา 

  

e.S เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับ
เงินเดือนประจํา 

 ���� 

e.e เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย  ���� 

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสําคญัซึ�งอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้อย่างอิสระ  ���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 

ประวัตบุิคคลที-ได้รับการเสนอชื-อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

7. ชื-อ : นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์  

 ตาํแหน่งที-เสนอเพื-อรับการแต่งตั 5ง :    กรรมการอิสระ 

อายุ : 64 

สัญชาติ : ไทย 

วุฒกิารศกึษา : Master of Business Administration (Banking & Finance) 
    North Texas State University, USA 

บญัชีบณัฑิต 
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู  
    สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

หลกัสตูร Executive Program in International Management 
    Stanford-National University of Singapore 
หลกัสตูร Building, Leading & Sustaining Innovation Organization 
   Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, USA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  
หลกัสตูร Directors Accreditation   
หลกัสตูร Financial Institutions Governance 
หลกัสตูรตอ่ต้านการทจุริตสําหรับผู้บริหารระดบัสงู 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

(ณ วนัที� 31 มกราคม 2557)  ไม่มี  

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จาํนวนครั5งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

  8 ครั 9ง จากทั 9งหมด   8 ครั 9ง 
13 ครั 9ง จากทั 9งหมด 13 ครั 9ง 

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการธนาคาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

  7 ครั 9ง จากทั 9งหมด   7 ครั 9ง 
12 ครั 9ง จากทั 9งหมด 12 ครั 9ง 

จาํนวนปีที-ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)             6  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: 2 กนัยายน 2551) 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                       6  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: 25 เมษายน 2551) 
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การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน   

    กลุ่มทิสโก้   

เม.ย.2556-ปัจจบุนั 

2551-ปัจจบุนั 

กรรมการตรวจสอบ                                               

กรรมการอิสระ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 

เม.ย.2556-ปัจจบุนั 

2551-ปัจจบุนั 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 
 

    อื-นๆ  

บริษทัอื'นที'อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

                  - ไม่มี-  

บริษทัจดทะเบียนอื'น  

- ไม่มี-  

บริษทัอื'น   

-ไม่มี-   

หน่วยงานอื'น (G แห่ง)  

 2557-ปัจจบุนั  

            2553-ปัจจุบนั 

อนกุรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ         
โครงการปริญญาบริหารธุรกิจ       
หลกัสตูรนานาชาต ิ

กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประสบการณ์การทาํงาน   

    กลุ่มทิสโก้   

            2554-เม.ย.2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

            2551-2554                        กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

            2554-เม.ย.2556                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

            2551-2554                         กรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

    อื-นๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)   

2552 กรรมการ บริษัท ไทยแฟตตี 9แอลกอฮอล์ จํากดั 

2551-2552 กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 
(สํานกังานปฎิบตัิการภมูิภาคเอเชีย แปซฟิิก) 

2551-2552 กรรมการ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จํากดั 

essS-esse กรรมการ PTT Chemical International (Singapore) Pte. Ltd. 

2551-2552 กรรมการ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากดั 

2551-2552 กรรมการ บริษัท ไทยโคลีนคลอไรด์ จํากดั 

2551-2552 กรรมการ บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จํากดั 

2551-2552 กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเอทลีิน จํากดั 
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ประสบการณ์การทาํงาน (ต่อ) 
2548-2552 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส                    

สายการเงินและบญัชี 
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 

2548-2552 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

            2551 กรรมการ บริษัท บางกอกโพลีเอทลีิน จํากดั (มหาชน) 

 
คุณสมบัตเิพิ-มเตมิสําหรับกรรมการอิสระ 

  

 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ���� 

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนี 9กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล  
ที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง e ปี ที�ผ่านมา 

  

e.S เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับ
เงินเดือนประจํา 

 ���� 

e.e เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย  ���� 

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสําคญัซึ�งอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้อย่างอิสระ  ���� 
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ประวัตบุิคคลที-ได้รับการเสนอชื-อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

8. ชื-อ : ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์    
 

ตาํแหน่งที-เสนอเพื-อรับการแต่งตั 5ง : กรรมการอิสระ 

อายุ : 58 

สัญชาติ : ไทย 

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

เศรษฐศาสตรบณัฑติ (ปริมาณวเิคราะห์) 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  

หลกัสตูร Financial Institutions Governance 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

(ณ วนัที� 31 มกราคม 2557)  ไม่มี 

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  ไม่มี 

จาํนวนครั5งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

5  ครั 9ง จากทั 9งหมด 6 ครั 9ง 

2 ครั 9ง จากทั 9งหมด 2 ครั 9ง 
 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จาํนวนปีที-ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)             1  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: 25 เมษายน 2556) 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                       - 
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การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน   

กลุ่มทสิโก้   

            ส.ค.2556-ปัจจบุนั 

            เม.ย.2556-ปัจจบุนั 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ                                              

กรรมการอิสระ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 

 

    อื-นๆ   

บริษทัอื'นที'อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   

-ไม่มี-   

บริษทัจดทะเบียนอื'น (1 แห่ง)   

             2555-ปัจจุบนั                   กรรมการอิสระ 
                                                     กรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

บริษทัอื'น    

        -ไม่มี-   

หน่วยงานอื'น (H แห่ง)   

2556-ปัจจบุนั คณะกรรมการนโยบายศนูย์จิตตปัญญาศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล 

2555- ปัจจบุนั ประธานคณะอนุกรรมการกําหนดโครงสร้างอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทศัน์ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แหง่ชาต ิ 

2555- ปัจจบุนั 
2552- ปัจจบุนั 
2554- ปัจจบุนั 
 
 
2553- ปัจจบุนั 
 
2554- ปัจจบุนั 
 
2554- ปัจจบุนั 
 
2549- ปัจจบุนั 

คณะอนกุรรมการศนูย์นิตเิศรษฐศาสตร์ 
คณะอนกุรรมการวจิยั 
ประธานคณะอนกุรรมการด้านการกํากบัตรวจสอบ
สถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมาย
วา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน(ป.ป.ง.) 
ที�ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน      
การคลงัและงบประมาณ 
ศาสตราจารย์ ได้รับเงินขั 9นสงู (ท.SS)  
สาขาเศรษฐศาสตร์ 
ศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ 

สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทจุริตแห่งชาต ิ
สํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
 
 
 
วฒุสิภา 
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ประสบการณ์การทาํงาน   

    กลุ่มทิสโก้   

 -ไม่มี-   

    อื-นๆ (ในช่วงระยะเวลา Q ปี)   

2552- 2556 
 

 2551-2555 
2545-2551 

 
2553-2555 
2551-2555 

 
2550-2551 

 
2553-2554 

2553-2554 

2552-2554 

2551-2553 

กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา 
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ 
ประธานหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์(หลกัสตูรนานาชาติ) 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณา
การทุม่ตลาดและการอดุหนนุ 
กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า 
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื� อ          
การปฏิรูปการเมืองและการศกึษาการแก้ไขรัฐธรรมนญู 

คณะที�ปรึกษาด้านเศรษฐกิจมหภาค แต่งตั 9งโดยรอง
นายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สวุรรณคีรี) 
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลโครงการ
ตามแผนฟื9นฟเูศรษฐกิจระยะที� 2 

ที�ปรึกษาประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามและ
ประเมินผลภาวะเศรษฐกิจมหภาค 

 

กระทรวงศกึษาธิการ 
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

องค์การเภสชักรรม 
กระทรวงพาณิชย์  

 
 

สํานกันายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 
 
สภาผู้แทนราษฎร 

 

 

คุณสมบัตเิพิ-มเตมิสําหรับกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ���� 

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนี 9กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล  
ที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง e ปี ที�ผ่านมา 

  

e.S เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับ
เงินเดือนประจํา 

 ���� 

e.e เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย  ���� 

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสําคญัซึ�งอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้อย่างอิสระ  ���� 
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ประวัตบุิคคลที-ได้รับการเสนอชื-อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

9. ชื-อ : นายสถติย์ อ๋องมณี 
 

ตาํแหน่งที-เสนอเพื-อรับการแต่งตั 5ง : กรรมการ 

อายุ : 67 

สัญชาติ : ไทย 

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

(ณ วนัที� 31 มกราคม 2557)  100,035 หุ้น หรือ 0.00% ของหุ้นที�ชําระแล้วทั 9งหมด 

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  ไม่มี 

จาํนวนครั5งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  -ไม่มี-  
 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 
  -ไม่มี-  

จาํนวนปีที-ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 
: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)              -            
ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                        -        

 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน   

    กลุ่มทิสโก้   

              -ไม่มี -   

    อื-นๆ   

บริษทัอื'นที'อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   

-ไม่มี-   

บริษทัจดทะเบียนอื'น  
        -ไม่มี- 

  

บริษทัอื'น    

        -ไม่มี-   

หน่วยงานอื'น    

        -ไม่มี-   
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ประสบการณ์การทาํงาน   

    กลุ่มทิสโก้   

               2555 NCC Ambassador บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 2552-2553 ที�ปรึกษา  

   2548-2551 ที�ปรึกษา ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

 2554-2557 ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จํากดั 

2554-2557 ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จํากดั 

 2544-2548 

2541-2544 
2541-2546 

ที�ปรึกษา 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัทเงินทนุ ทสิโก้ จํากดั (มหาชน)  
 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จํากดั 

             
              2539-2541 

 
         2517-2539 

กรรมการ 
รองกรรมการอํานวยการ  
- สายธุรกิจหลกัทรัพย์ 
ผู้ ช่วยกรรมการอํานวยการ 
- สายวาณิชธนกิจและวจิยั 

 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

 
    อื-นๆ (ในช่วงระยะเวลา Q ปี) 

  

-ไม่มี- 
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ประวัตบุิคคลที-ได้รับการเสนอชื-อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

 

10. ชื-อ : นายยาสุโร่ โยชิโคชิ  
Mr. Yasuro Yoshikoshi 

 

ตาํแหน่งที-เสนอเพื-อรับการแต่งตั 5ง : กรรมการ 

อายุ : 51 

สัญชาติ : ญี�ปุ่ น 

วุฒกิารศกึษา : Bachelor of Law 
    Nihon University, Japan 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

(ณ วนัที� 31 มกราคม 2557)  ไม่มี  

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จาํนวนครั5งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  -ไม่มี- 
* ได้รับการแตง่ตั 9งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการโดยมติที�ประชมุคณะกรรมการเมื�อ
วนัที� ec ธนัวาคม essd และได้รับความเหน็ชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย
เมื�อวนัที� eS มกราคม essP 

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  -ไม่มี- 
* ได้รับการแตง่ตั 9งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการโดยมติที�ประชมุคณะกรรมการเมื�อ
วนัที� ec ธนัวาคม essd และได้รับความเหน็ชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย
เมื�อวนัที� eS มกราคม essP 

จาํนวนปีที-ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)                        c ปี  

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: eS มกราคม 2557) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: eS มกราคม 2557) 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                                  c ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: eS มกราคม 2557) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: eS มกราคม 2557) 
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การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน  

    กลุ่มทิสโก้  

2557-ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)   
   

2557-ปัจจบุนั กรรมการ                            
กรรมการบริหาร 

ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

    อื-นๆ   

บริษทัอื'นที'อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   

-ไม่มี-   

บริษทัจดทะเบียนอื'น   

                  -ไม่มี-  

         บริษทัอื'น  (1 แห่ง)   

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

        หน่วยงานอื'น   

-ไม่มี-   

ประสบการณ์การทาํงาน   

    กลุ่มทิสโก้   

            - ไม่มี-   

    อื-นๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)  

  essS-ธ.ค.essd Senior Vice President- International 
Corporate Advisory Division 

Mizuho Bank, Ltd., Head Office 

  esr�-essS General Manager Financial Institution 
Division 

Interllectual Property Bank 

 



 

101 

ประวัตบุิคคลที-ได้รับการเสนอชื-อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 

XX. ชื-อ : นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวร์ิด ซุน)  
Mr. Chi-Hao Sun (Mr. Howard Sun)  

ตาํแหน่งที-เสนอเพื-อรับการแต่งตั 5ง : กรรมการ  

อายุ : 36  

สัญชาติ : ไต้หวนั 

วุฒกิารศกึษา : Master of Science (Finance) 

    Bentley University, USA 

Master of Business Administration 

    Boston University, USA 

Bachelor of Arts (Economics) 

    Taipei University, Taiwan 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

(ณ วนัที� 31 มกราคม 2557)  ไม่มี  

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จาํนวนครั5งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท         7 ครั 9ง จากทั 9งหมด  8 ครั 9ง 

  คณะกรรมการบริหาร    SS ครั 9ง จากทั 9งหมด Se ครั 9ง* 

  ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)  

  คณะกรรมการบริหาร  SS ครั 9ง จากทั 9งหมด Se ครั 9ง* 

  *ไมไ่ด้เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการและการประชมุคณะกรรมการบริหารด้วยตนเอง S ครั 9งแต่เข้าร่วม

การประชมุผ่านทางโทรศํพท์ 

จาํนวนปีที-ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)                    e ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: es เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: ef มิถนุายน 2554) 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                              - 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน   

กลุ่มทสิโก้   

esss-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

essr-ปัจจบุนั กรรมการ  

esss-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)                                              
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การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ)   

 อื-นๆ   

 บริษทัอื'นที'อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   

-ไม่มี-   

บริษทัจดทะเบียนอื'น   

-ไม่มี-   

บริษทัอื'น  (1 แห่ง)   
2556-ปัจจบุนั Vice President CDIB & Partners Investment Holding 

Corporation 

          หน่วยงานอื'น   
-ไม่มี-   

+ 

 
 

 
 

 

ประสบการณ์การทาํงาน   

กลุ่มทสิโก้   

-ไม่มี-   

อื-นๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)   

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

2553-2555 Senior Manager 

2549-2553 Senior Consultant KPMG Corporate Finance (Taiwan)  
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ประวัตบุิคคลที-ได้รับการเสนอชื-อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
      

XY. ชื-อ : นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล  

ตาํแหน่งที-เสนอเพื-อรับการแต่งตั 5ง : กรรมการ 

อายุ : 52 

สัญชาติ : ไทย 

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

(ณ วนัที� 31 มกราคม 2557)  3,333,333 หุ้น หรือ c.41% ของหุ้นที�ชําระแล้วทั 9งหมด  

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จาํนวนครั5งการเข้าร่วมประชุมในปี YQQt : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

  f ครั 9ง จากทั 9งหมด   f ครั 9ง 

Se ครั 9ง จากทั 9งหมด Se ครั 9ง 

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

  P ครั 9ง จากทั 9งหมด   P ครั 9ง 

Se ครั 9ง จากทั 9งหมด Se ครั 9ง 

จาํนวนปีที-ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 

: 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)                      d  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: es เมษายน essd) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: e กนัยายน essS) 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                                d  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งล่าสดุ: esเมษายน essd) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 9งครั 9งแรก: Se ธนัวาคม essS) 
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การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้   
essg-ปัจจบุนั 
esse-ปัจจบุนั 
essS-ปัจจบุนั 

กรรมการผู้จดัการใหญ่* 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)   
 

esse-ปัจจบุนั 
 

กรรมการผู้จดัการใหญ่* 
กรรมการ  
กรรมการบริหาร 

ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 
 

esse-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพื�อการกศุล 

อื-นๆ   
บริษทัอื'นที'อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

-ไม่มี-   
บริษทัจดทะเบียนอื'น  

-ไม่มี-   

บริษทัอื'น (3 แห่ง)   

essd-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โดลไทยแลนด์ จํากดั 

essg-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิ 9ง จํากดั 

essg-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั�นแนล (ไทยแลนด์) 
จํากดั 

หน่วยงานอื'น (1 แห่ง)   

essg-ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมธนาคารไทย 

* ผู้บริหารสงักดับริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) บริษัทใหญ่ของกลุม่ทิสโก้ ที�ได้รับมอบหมาย (Secondment) ให้มาบริหารจดัการ ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 
 

ประสบการณ์การทาํงาน  

กลุ่มทสิโก้  
esse-essr กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชั�นเทคโนโลยี จํากดั 

esrf-essr 
esrf-essS 

กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จํากดั 

 2545-2548 หวัหน้าสายพาณิชย์ธนกิจ บริหารเงิน และ
ระดมเงินออม 

บริษัทเงินทนุ ทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

 esrg-esrr 

 esrS-esrr 
กรรมการ 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ                                         
สายการลงทนุในหลกัทรัพย์ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จํากดั 

    อื-นๆ (ในช่วงระยะเวลา Q ปี) 
  -ไม่มี- 
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วาระที� 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี essd ของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เมื�อวนัที� es เมษายน essd 
ผู้ ถือหุ้นมีมติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวลั ค่าตอบแทนรายเดือน เบี 9ยประชุม และโบนัส ให้แก่
ประธานคณะกรรมการไมเ่กิน e,rcc,ccc บาทต่อปี และกรรมการท่านอื�นไม่เกินท่านละ scc,ccc บาทต่อปี โดยให้ 
มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลง คณะกรรมการตามที�ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะกําหนดจํานวน
เงินที�แน่นอน และจํานวนเงินที�จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั 9งนี 9 ไม่รวมถึงสิทธิที�กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์อื�นเพิ�มเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบติัหน้าที�เพิ�มเติม  

ข้อบังคบัของบริษัทกําหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ�งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ�งแทนคณะกรรมการก็ได้ สําหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ ได้รับมอบหมายนั 9นให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนด
ขอบเขตหน้าที�ของกรรมการที�ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในคณะกรรมการชุดอื�นปรากฏตามรายละเอียดใน        
สว่นที� S หวัข้อที� f การจดัการ และหวัข้อที� � การกํากบัดแูลกิจการ ของรายงานประจําปี 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ พิจารณา
อตัราคา่ตอบแทนที�เหมาะสมและเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยอตัราและองค์ประกอบของคา่ตอบแทนกรรมการ
จะต้องสามารถจูงใจกรรมการที�มีความสามารถและมีความสําคัญต่อการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการ            
โดยหลีกเลี�ยงการจ่ายคา่ตอบแทนที�มากเกินความจําเป็น คา่ตอบแทนสําหรับกรรมการที�มิได้เป็นผู้บริหารควรพิจารณา
ตามหลกัปฏิบัติโดยทั�วไปในอุตสาหกรรมนั 9นๆ ซึ�งพิจารณาจากประสบการณ์ทํางาน ความตั 9งใจและความทุ่มเท 
รวมทั 9งคณุประโยชน์ตา่งๆ ที�กรรมการแต่ละคนสามารถทําให้กบับริษัทได้ ในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ให้กรรมการรายใดทําหน้าที�เพิ�มเติม (เช่น การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น) กรรมการรายนั 9นจะได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ�มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที�ได้รับ
มอบหมายหน้าที�เพิ�มเติมดงักลา่ว   

อนึ�ง สําหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ       
ของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึ�งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ว อีกทั 9ง มีการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่กรรมการที�มิได้ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ/หรือ ดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุม่ทิสโก้ในรูปของเงินรางวลั คา่ตอบแทนรายเดือน เบี 9ยประชมุ และโบนสั ในรูปแบบ
และอตัราเดียวกับที�จ่ายให้กับกรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โดยให้มีผลตลอดไปหรือ
จนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทตามที�ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินที�แน่นอน 
และจํานวนเงินที�จ่ายจริงในแต่ละคราว ทั 9งนี 9 ไม่รวมถึงสิทธิที�กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื�น
เพิ�มเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบติัหน้าที�เพิ�มเติม 
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ในการนี 9 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทนกรรมการประจําปีเพื�อให้
มั�นใจวา่อตัราคา่ตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกบัภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการจากการพิจารณา
ทบทวนอตัราคา่ตอบแทนในปัจจบุนั พบวา่อตัราดงักลา่วสอดคล้องกบัแนวปฏิบติัทั�วไป ในอตุสาหกรรมเดียวกนั   

คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี 9ยประชุม และโบนัส ให้แก่ประธาน
คณะกรรมการไมเ่กิน e,rcc,ccc บาทตอ่ปี และกรรมการท่านอื�นไมเ่กินท่านละ scc,ccc บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไป
หรือจนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทตามที�ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินที�แน่นอน 
และจํานวนเงินที�จ่ายจริงในแต่ละคราว ทั 9งนี 9 ไม่รวมถึงสิทธิที�กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื�นเพิ�มเติม 
กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที�เพิ�มเติม นอกจากนี 9 คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้          
ผู้ ถือหุ้นรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัดงันี 9 
 

 ค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทนรายเดือน  

(บาท/เดือน) 
เบี 5ยประชุม 

(บาท/การประชุม) 
คณะกรรมการบริษัท   
ประธานคณะกรรมการ 200,000 - 
กรรมการ 
ที�ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

40,000 
40,000 

- 
- 

คณะกรรมการบริหาร   
ประธานคณะกรรมการบริหาร - 40,000 
กรรมการบริหาร - 35,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

- 
- 

50,000 
40,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน - 50,000 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 
ประธานคณะกํากบัดแูลกิจการ 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
ที�ปรึกษาคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

- 
 
 -  - 
- 

40,000 
 

 50,000  40,000 
50,000 

 
ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในอตัราเดิมให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวัล 
ค่าตอบแทนรายเดือน เบี 9ยประชุม และโบนสั ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน e,rcc,ccc บาทต่อปี และกรรมการ
ท่านอื�น ไมเ่กินท่านละ scc,ccc บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงคณะกรรมการ   ตามที�
ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินที�แน่นอน และจํานวนเงินที�จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั 9งนี 9 ไม่รวมถึง
สิทธิที�กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื�นเพิ�มเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้
ปฏิบติัหน้าที�เพิ�มเติมตามที�เสนอ และคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการใน
ปัจจบุนั 
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คะแนนเสียงที-ต้องใช้เพื-อผ่านมติ 

มติที�ประชมุในวาระนี 9 ต้องการคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทั 9งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 
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วาระที- 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั 5งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2557  
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ข้อบังคบัของบริษัทกําหนดให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั 9งผู้ สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทน
ของผู้สอบบญัชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีบริษัทสําหรับปี 2557 ตามแนวปฏิบติั 
เรื�องการคดัเลือกผู้สอบบญัชี และนําเสนอตอ่คณะกรรมการเพื�อเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั 9งผู้สอบบญัชี  

ภายหลงัจากการพิจารณา คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั 9งผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังาน 

อีวาย จํากัด (เดิมชื�อบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด) เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยใน 
กลุ่มทิสโก้โดยได้รับค่าตอบแทนจํานวนไม่เกิน 7,620,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนของบริษัทเป็นจํานวนไม่เกิน 
540,000 บาท และเป็นคา่ตอบแทนของบริษัทย่อยทั 9ง 10 บริษัท เป็นจํานวนรวมไมเ่กิน 7,080,000 บาท    

รายละเอียดคา่ตอบแทนสําหรับปี 2557 เสนอโดยบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นดงันี 9 
 

 
 

ค่าตอบแทน        
ผู้สอบบัญชี (บาท) 

เพิ-มขึ 5น
(ลดลง) 
(ร้อยละ) 

ค่าตอบแทนสําหรับผู้สอบบัญชี 2557 2556  
ค่าสอบบัญชี    
  บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 540,000 520,000 3.9 
  ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 3,480,000 3,360,000 3.6 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 1,020,000  1,000,000  2.0 
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จํากดั 410,000 400,000 2.5 
 บริษัท ไฮเวย์ จํากดั    900,000    890,000 1.1 
 บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั�นเทคโนโลยี จํากดั    140,000     135,000  3.7 
   บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ�ง จํากดั 190,000  190,000  - 
   บริษัท ศนูย์การเรียนรู้ทิสโก้ จํากดั 85,000 85,000 - 
   บริษัทหลกัทรัพย์ที�ปรึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทิสโก้ จํากดั 120,000 110,000 9.1 
   บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ�ง จํากดั 440,000 420,000 4.8 
 บริษัท ออล-เวย์ส จํากดั 55,000 50,000 10.0 
ค่าบริการอื-น 240,000 240,000 - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มทสิโก้ 7,620,000 7,400,000 3.0 
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ค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปี 2557 จํานวน 7,620,000 บาท เพิ�มขึ 9นจากปีก่อน
ร้อยละ 3.0 หรือ 220,000 บาท การปรับเพิ�มของค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นการเพิ�มขึ 9นตามอตัราปกติ เป็นไปตาม
ปริมาณธุรกรรมและปริมาณงานที�เพิ�มขึ 9น ตามการขยายตวัของธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ การบงัคบัใช้มาตรฐานบญัชีใหม ่
หลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง และสอดคล้องกบัขอบเขตงานที�เพิ�มขึ 9นของบริษัทย่อย  

สําหรับปี 2557 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เสนอรายชื�อผู้สอบบญัชี ดงันี 9 

รายชื-อผู้สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี จาํนวนปีที-สอบบัญชีให้
กลุ่มทสิโก้ 

S. นางสาวรัตนา จาละ 
e. นางสาวรัชดา ยงสวสัดิpวาณิชย์ 
g. นางสาวสมใจ คณุปสตุ    

3734 
4951 
4499 

3 
- 
- 

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ�งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ รายละเอียดประวติัผู้สอบบญัชีปรากฏ
ตามที�แนบมาพร้อมนี 9   

ภายหลังจากการพิจารณา คุณภาพงาน ความน่าเชื� อถือ ความเชี� ยวชาญ และระยะเวลาส่งมอบงานของ 
ผู้สอบบญัชี คณะกรรมการโดยข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั 9งผู้สอบ
บัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยได้รับค่าตอบแทนจํานวนไม่เกิน 540,000 
บาท  
 
ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแต่งตั 8งผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั (เดิมชื�อ
บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั) เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2557 ของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนจํานวน
ไม่เกิน 540,000 บาท ทั 8งนี 8 ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี
รายชื�อผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี 9 

- นางสาวรัตนา จาละ   ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที� 3734 และ/ หรือ 

- นางสาวรัชดา ยงสวสัดิpวาณิชย์  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที� 4951 และ/ หรือ 

- นางสาวสมใจ คณุปสตุ       ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที� 4499  

โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีได้ 

 
คะแนนเสียงที-ต้องใช้เพื-อผ่านมติ 

มติที�ประชมุในวาระนี 9 ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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ประวัตผู้ิสอบบัญชี 
 

1. นางสาวรัตนา  จาละ 

อายุ  49 ปี 

การศึกษา  บญัชีมหาบณัฑิต 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  บญัชีบณัฑิต 
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3734 
 
วันที-ขึ 5นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  2532 

ตาํแหน่งปัจจุบัน    
2541-ปัจจบุนั หุ้นสว่น 
  บริษัท  สํานกังาน อีวาย จํากดั 

ตาํแหน่งอื-น  - 

ประสบการณ์     
2529-ปัจจบุนั  บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
 
จาํนวนปีที-สอบบัญชีให้ทสิโก้ g ปี  

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ที-เกี-ยวข้อง 

- ไมมี่ - 
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     ประวัตผู้ิสอบบัญชี 

2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิmวาณิชย์ 

อายุ  42 ปี 

การศึกษา  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควิชาการเงิน 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
  บญัชีบณัฑิต 
   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4951 
 
วันที-ขึ 5นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  2544 

ตาํแหน่งปัจจุบัน    
2548-ปัจจบุนั หุ้นสว่น 
  บริษัท  สํานกังาน อีวาย จํากดั 

ตาํแหน่งอื-น  - 

ประสบการณ์     
253s-ปัจจบุนั  บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
 
จาํนวนปีที-สอบบัญชีให้ทสิโก้ - ปี  
 

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ที-เกี-ยวข้อง 

- ไมมี่ - 
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ประวัตผู้ิสอบบัญชี 

 

3. นางสาวสมใจ คุณปสุต  

อายุ  43 ปี 
การศึกษา บญัชีมหาบณัฑิต 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
 บญัชีบณัฑิต 

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 
 
วันที-ขึ 5นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  2538 

ตาํแหน่งปัจจุบัน     
2548-ปัจจบุนั หุ้นสว่น 
  บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

ตาํแหน่งอื-น  - 

ประสบการณ์     
2535-ปัจจบุนั บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
 
จาํนวนปีที-สอบบัญชีให้ทสิโก้ - ปี  

 

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ที-เกี-ยวข้อง 

- ไมมี่ - 
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วาระที- 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 อาํนาจกรรมการ 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การกํากับดูแลกิจการที�ดี เพื�อให้การปฏิบัติตาม
บทบาทด้านการกํากบัดแูลกิจการที�ดีเป็นไปอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะหน้าที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการใน
การกํากบัดแูลและติดตามการดําเนินงานของบริษัท อํานาจของกรรมการตามที�กําหนดในข้อบงัคบับริษัทจึงควรมี
การปรับให้มีความชดัเจนมากขึ 9น เพื�อสะท้อนถงึอํานาจของกรรมการในปัจจบุนั 

ด้วยเหตุนี 9 คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ gg อํานาจ
กรรมการ ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 9 
 

ข้อบังคับเดมิ ข้อบังคับใหม่ 

ข้อ 33. อาํนาจกรรมการ 

 คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที�จดัการบริษัท
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคบั และมติของที�
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคน
หนึ�งหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ�งแทน
คณะกรรมการก็ได้ สําหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ ได้รับ
มอบหมายนั 9นให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนด 

 คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนด และ
แก้ไขเปลี�ยนแปลงชื�อกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัท 

 

ข้อ 33. อาํนาจกรรมการ 

คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที�จัดการ
บริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และมติของ
ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคน
หนึ�งหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ�งแทน
คณะกรรมการก็ได้ สําหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ ได้รับ
มอบหมายนั 9นให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนด 

 ประธานคณะกรรมการบริหารคนเดียว หรือ 
กรรมการบริหารอื�นร่วมกนัสองคน มีอํานาจลงลายมือชื�อ
และประทับตราสําคัญของบริษัทกระทําการใดๆ แทน
บริษัทได้ 

คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนด และ
แก้ไขเปลี�ยนแปลงชื�อกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัท 

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทข้อ 33 อํานาจกรรมการ
ตามที�เสนอ  
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คะแนนเสียงที-ต้องใช้เพื-อผ่านมติ 

มติที�ประชมุในวาระนี 9 ต้องการคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสียงทั 9งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที- 9 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ดวงตราของบริษัท 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

เพื�อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงแบรนด์และภาพลักษณ์องค์กรของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ สัญลักษณ์ใหม่ภายใต้
แนวความคิด “โอกาสสร้างได้” ได้ถูกสร้างขึ 9น เพื�อสื�อสารถึงภาพลกัษณ์และวิสยัทัศน์ใหม่ขององค์กรที�มีความ
เชี�ยวชาญในการสร้างโอกาส โดยสญัลกัษณ์ใหม่จะถูกนํามาแทนที�สญัลกัษณ์เดิมที�มีอยู่ทั 9งหมด เพื�อแสดงถึงความ
เป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัของทกุบริษัทในกลุม่ทิสโก้  
 

ด้วยเหตนีุ 9 คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัข้อ rg ดวงตราของ
บริษัท ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 9 
  

เดมิ ใหม่ 
 
 

      
 
 

 

 

 

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคบับริษัทข้อ rg ดวงตราของบริษัท
ตามที�เสนอ 

คะแนนเสียงที-ต้องใช้เพื-อผ่านมติ 
มติที�ประชมุในวาระนี 9 ต้องการคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสียงทั 9งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที- 10  เรื-องอื-นๆ ถ้ามี 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับนี 5พมิพ์ด้วยนํ 5าหมึกถั-วเหลืองบนกระดาษรีไซเคิล เป็นมิตรต่อสิ-งแวดล้อม 


