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  วนัที� �	 มีนาคม �� 

เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี �� 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิ�งที�สง่มาด้วย 1.  ข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ 
  2. ประวตัิกรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอชื�อให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
  3.  ข้อบงัคบัของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ในหมวดเรื�อง การประชุมผู้ ถือหุ้น กรรมการ           

(วา่ด้วยเรื�องจํานวน การเลอืกตั 7ง และวาระของกรรมการ) เงินปันผล และผู้สอบบญัชี 
 4.   แผนที�สถานที�ประชมุ 

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

 ด้วยที�ประชมุคณะกรรมการ ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ครั 7งที� B/�� เมื�อวนัที� �D กมุภาพนัธ์ ��  ได้มีมติ
กําหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี �� ในวนัที� �� เมษายน �� เวลา B	.		 น.  ณ ห้องประชุม ชั 7น B� 
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ B			 โดยมีระเบียบการประชมุดงัตอ่ไปนี 7 

1. แจ้งให้ทราบวา่การบอกกลา่วนดัประชมุเป็นไปโดยชอบ 
2. พิจารณาวา่องค์ประชมุครบหรือไม ่
3. พิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามวาระการประชมุที�สง่มาด้วยนี 7 

 จึงเรียนมาเพื�อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวข้างต้น   
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดมอบฉนัทะให้บคุคลอื�นเข้าประชุมแทนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ 
ที�ส่งมาด้วย ทั 7งนี 7 บริษัทขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะศึกษาและดําเนินการตามข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วม
ประชุมที�ส่งมาด้วยนี 7เพื�อความสะดวกของท่านและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการประชุม  นอกจากนี 7 หากท่านมี 
ข้อสงสยัหรือคําถามเกี�ยวกบัวาระการประชุมที�ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี 7แจงในวนัประชุม ท่านสามารถ 
สง่คําถามลว่งหน้ามายงับริษัทได้ที� ir@tisco.co.th หรือโทรสารหมายเลข 	�->OO->D   

 อนึ�ง บริษัทได้จดัทํารายงานประจําปี �> ในรูปแบบแผ่นซีดี (CD-ROM) ตามที�ได้จดัสง่มาให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อม
นี 7 หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดงักลา่วแบบรูปเลม่ สามารถติดต่อขอรับได้ที�แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์    
ชั 7น � อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ B			 โทรศพัท์ 	�->OO->D>D                     
โทรสาร  	�->OO->D   

  

 ขอแสดงความนบัถือ 

      

 (นายปลวิ มงักรกนก) 
 ประธานคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 
นกัลงทนุสมัพนัธ์  โทร 02-633-6868  โทรสาร 02-633-6855 
สํานกัเลขานกุารบริษัท  โทร 02-633-6874, 02-633-6814  โทรสาร 02-633-6818 
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สิ)งที)ส่งมาด้วย 1 
 

ข้อปฏบิัตใินการเข้าร่วมประชุม 
 

1. การลงทะเบียนเข้าประชุม 

1. ผู้ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ระหว่างเวลา W.		 น. ถึง B	.		 น. ของ         
วนัประชุม ณ บริเวณส่วนลงทะเบียน ชั 7น B อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ และผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉันทะ จะได้รับหลกัฐานการลงทะเบียนเพื�อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัท
สําหรับ  
• รับอาหารวา่ง ณ บริเวณ ชั 7น B อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ในระหวา่งเวลา W.		 น. – B	.		 น.  
• แสดงสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ณ ห้องประชมุ ชั 7น B�  อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 

2. ผู้ ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดในหนงัสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ครบถ้วนชดัเจน 
ดงันี 7 
� แจ้งความประสงค์ว่าจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนโดย

การทําเครื�องหมาย ���� ลงในช่องที�จดัพิมพ์ไว้ในหนงัสือลงทะเบียนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
� ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ลงลายมือชื�อท้ายหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

2. การออกเสียงลงคะแนน 
2.1 ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องกรอกการออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือลงทะเบียนเข้าประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

2.2 ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยเห็นด้วยทุกวาระตามจํานวนเสียงทั 7งหมด 
หรือ จะออกเสียงแต่ละวาระก็ได้ โดยการทําเครื�องหมาย ����หน้าข้อที�ต้องการในหนังสือลงทะเบียนเข้า
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

2.3 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะเห็นด้วยในทกุวาระตามจํานวนเสียงทั 7งหมด ให้ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ  
ผู้ รับมอบฉนัทะทําเครื�องหมาย  ���� หน้าข้อ “เหน็ด้วยทุกวาระ ตามจาํนวนเสียงทั�งหมด”  

2.4 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะเลือกออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ
ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ�งตามจํานวนเสียงทั 7งหมด คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ 
“งดออกเสียง” ไมส่ามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่นได้ (เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นที�
เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั 7งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ซึ�งจะสามารถออก
เสียงลงคะแนนเห็นด้วยบางสว่น หรือไมเ่ห็นด้วยบางสว่น หรืองดออกเสียงบางสว่นได้ แตเ่มื�อรวมกนัแล้วต้อง
ไม่เกินจํานวนเสียงทั 7งหมดที� มีอยู่หรือที�ขอใช้สิทธิหรือที� รับมอบฉันทะ) โดยทําเครื� องหมาย  ����หน้าข้อ 
 “ออกเสียงแต่ละวาระ ดงัต่อไปนี ” 

ทั 7งนี 7การออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ�งตามจํานวนเสียงทั 7งหมดข้างต้น ไมใ่ห้นํามาใช้สําหรับการ      
ออกเสียงลงคะแนนในวาระที� � เรื�องการพิจารณาอนุมติัจํานวนกรรมการและการแต่งตั 7งกรรมการ ในส่วน
ของการแตง่ตั 7งกรรมการ (ข้อ �.� ในหนงัสือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)  โดยในการ
ออกเสียงลงคะแนนผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถเลือกวา่เห็นด้วยกบัการเลือกตั 7งกรรมการทั 7งชดุ
โดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากนัสําหรับกรรมการแต่ละคน หรือจะเห็นด้วยกบัการเลือกตั 7งกรรมการบางรายโดย
ออกเสียงแยกตามกรรมการแต่ละรายไป อนึ�งบริษัทใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 
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ในการเลือกตั 7งกรรมการ (รายละเอียดตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ �O) ซึ�งวิธีการนี 7จะช่วยให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมี
โอกาสได้เลือกกรรมการที�เป็นตวัแทนของตนเข้ามารับตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัทได้  

วิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นดงันี 7 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที�ตนถือ คณูด้วยจํานวนกรรมการที�จะเลือกตั 7ง 

(2) ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั 7งหมดตาม (B) เลือกตั 7งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตั 7งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย
เพียงใดก็ได้  

(3) บุคคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั 7งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที�จะพึงมี ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับการเลือกตั 7งในลําดบัถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการที�จะพงึมี ให้เลือกโดยวิธีจบัสลากเพื�อให้ได้จํานวนกรรมการที�จะพงึมี 

ตวัอย่าง:  
บริษัทมีหุ้นที�จําหน่ายได้ทั 7งหมด B,			 หุ้น ถือโดย 

นาย ก   ถือหุ้น >		 หุ้น 
นาง ข ถือหุ้น  �		 หุ้น และ 

ผู้ ถือหุ้นรายอื�นอีก D ราย ถือหุ้นรวมกนั �		 หุ้น 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทต้องการเลือกตั 7งกรรมการจํานวน O ราย ซึ�งมีกรรมการรายเดิมที�ครบวาระ 
คือ นายกนก นายหิรัญ และนายอรรณนพ ซึ�ง นาย ก ที�เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้กรรมการรายเดิม
กลบัมาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ สว่นนาง ข ได้เสนอกรรมการรายใหม ่B ราย คือ นายพิษณ ุ

ตวัอย่างวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม 

นาย ก  มีสิทธิออกเสียงเท่ากบั       B,D		 เสียง (>		 หุ้น x 3 ราย) 
นาง ข  มีสิทธิออกเสียงเท่ากบั             >		 เสียง (�		 หุ้น x 3 ราย) 
ผู้ ถือหุ้นรายอื�นอีก D ราย มีสิทธิออกเสียงรวมกนัเท่ากบั       >		 เสียง (�		 หุ้น x 3 ราย) 

 
ชื)อผู้ถือหุ้น คะแนนเสียงแยกตาม รวมคะแนน

ทั 4งหมด (เสียง) นายกนก นายหรัิญ นายอรรณนพ นายพษิณุ 

นาย ก >		 >		 >		 - B,D		 
นาง ข - - - >		 >		 
ผู้ ถือหุ้นอื�น �		 �		  �		 >		 
รวมคะแนนที)ได้ 899 899 :99 899 O,			 

 
ดงันั 7น กรรมการที�จะได้รับการเลือกตั 7งคือ นายกนก นายหิรัญ และนายพิษณ ุ  
จากตวัอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าการใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกตั 7งกรรมการ จะทําให้    
ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสมากขึ 7นที�จะเสนอและเลือกผู้แทนของตนเป็นกรรมการบริษัทได้ 

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 7ให้ครบถ้วนชดัเจน  
หมายเหต:ุ  บริษัทได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไว้ท้ายเอกสารฉบับนี 7 และสําหรับผู้ ถือหุ้ น

ต่างประเทศที�แต่งตั 7งให้คัสโตเดียน(custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น 
สามารถสั�งพิมพ์แบบหนงัสือมอบฉนันทะแบบ ค. ได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทที�    
http://www.tisco.co.th/th/investorrelation/agmtiscob.html 

3.2 ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้กรรมการของบริษัทดงัรายชื�อตอ่ไปนี 7 เข้าร่วมประชมุแทนก็ได้   

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

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

ในกรณีผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหนังสือ
ลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนคืนกลบัมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 1 วนั โดยใช้    
ซองธุรกิจตอบรับที�ส่งมาด้วยนี 7 เพื�อบริษัทจะได้ส่งมอบให้กรรมการผู้ รับมอบฉันทะดําเนินการตามที�ได้รับ
มอบฉนัทะตอ่ไป  

3.3 ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉนัทะตามที�สง่มาด้วยนี 7 พร้อมปิดอากรแสตมป์ �	 บาท 
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เอกสารหรือหลักฐานที)ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องนํามาแสดง/มอบ เพื)อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดง/มอบเอกสารดงัตอ่ไปนี 7ตอ่พนกังานลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ 

1. กรณีผู้ถือหุ้นที)เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง  

(ก) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน  บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
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) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ น ซึ�งออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือ
หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบุคคล พร้อมประทบัตราสําคญั 
(ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนที�เข้าร่วมประชมุนั 7นมีอํานาจกระทําการแทนผู้ 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) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ น ซึ�งออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือ
หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองของ   
ผู้ ถือหุ้นพร้อมประทบัตราสําคญั (ถ้ามี)  

(ง) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที�เป็นผู้ ถือหุ้ น พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจ    
ลงนามผกูพนันิติบคุคลนั 7น 

(จ) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้ รับมอบฉนัทะ  

 



 

6 

3. กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที)แต่งตั 4งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
(ก) เอกสารเช่นเดียวกบักรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลตามข้อ � 
(ข) สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียนเป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  

รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลของคสัโตเดียน พร้อมประทบัตราสําคญั (ถ้ามี)  
(ค) สําเนาหนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน รับรอง

สําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลของคสัโตเดียน พร้อมประทบัตราสําคญั (ถ้ามี)  

4. กรณีผู้ถือหุ้นถงึแก่กรรม 
ผู้จดัการมรดกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง หรือมอบฉนัทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชมุแทน เอกสารเช่นเดียวกบัข้อ B โดย
จะต้องมีเอกสารคําสั�งศาลแตง่ตั 7งให้เป็นผู้จดัการมรดก ซึ�งลงนามรับรองโดยผู้จดัการมรดกมาแสดงเพิ�มเติมด้วย 

M. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ 
 บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชุมแทน 

เอกสารเช่นเดียวกบัข้อ B โดยจะต้องนําสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้ เยาว์ ซึ�งลงนามรับรองโดยบิดา-มารดา
หรือผู้ปกครองตามกฎหมายมาแสดงเพิ�มเติมด้วย 

:. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ 
ผู้อนบุาลหรือผู้ พิทกัษ์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกบัข้อ B 
โดยจะต้องมีสําเนาเอกสารคําสั�งศาล แตง่ตั 7งให้เป็นผู้อนบุาลหรือผู้ พิทกัษ์ ซึ�งลงนามรับรองโดยผู้อนบุาลหรือผู้ พิทกัษ์
มาแสดงเพิ�มเติมด้วย 

 
ทั 7งนี 7 เอกสารข้างต้นที�มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็นภาษาไทย หรือ 
ภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนั 7นรับรองความถกูต้องของคําแปลด้วย 
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สิ)งที)ส่งมาด้วย 2 
 

ประวัตกิรรมการอสิระที)ได้รับการเสนอชื)อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

1. ชื)อ : นายปลิว มังกรกนก 
 

อายุ : 65 

สัญชาติ : ไทย 

ที)อยู่ : �	/> ซอยอินทามระ B 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 7งหมด 

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  ไม่มี 

จาํนวนครั4งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 8  ครั 7ง จากทั 7งหมด 8 ครั 7ง 
 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

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

จาํนวนปีที)ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)              6 ปี            

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งแรก: 2 กนัยายน 2551) 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                        9 ปี        

  (วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

   (วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งแรก: 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 7งพวงแก้ว 
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 M 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 7ง จํากดั  
สมาคมธนาคารไทย 

   

คุณสมบัตเิพิ)มเตมิสําหรับกรรมการอิสระ   

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ���� 

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนี 7กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล   
ที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง � ปี ที�ผ่านมา 

  

�.B เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับ
เงินเดือนประจํา 

 ���� 

�.� 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  

จาํนวนครั4งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)   
คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

  8  ครั 7ง จากทั 7งหมด   8 ครั 7ง 
13  ครั 7ง จากทั 7งหมด 13 ครั 7ง/1 

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

/1 เข้าร่วมประชมุในฐานะที�ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 
/2 ได้รับการแตง่ตั 7งเป็นกรรมการบริษัท เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2556 
/3 ได้รับการแตง่ตั 7งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2556 
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จาํนวนปีที)ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 

 

 
: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)             6  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งแรก: 2 กนัยายน 2551) 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                       9  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งแรก: 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 7กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล  
ที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง � ปี ที�ผ่านมา 

  

�.B เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับ
เงินเดือนประจํา 

 ���� 

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

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

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: วาระที� D  พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั 
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สิ)งที)ส่งมาด้วย U 

ข้อบังคับของธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 
 

หมวดที)  3  การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 14. การประชุมสามัญ 

 คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่
วนัสิ 7นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 

ข้อ 15. การประชุมวิสามัญ 

 การประชุมคราวอื�นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญที�ระบุไว้ในข้อ 14. ของข้อบังคับนี 7เรียกว่า 
การประชมุวิสามญั 

 คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที�ที�คณะกรรมการกําหนดได้ สุดแต่จะ
เห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนงัสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการที�จะประชุมนั 7น ดงัที�กําหนดไว้ในข้อ 16. แห่ง
ข้อบงัคบันี 7 

 ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั 7งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อย
กวา่ 25 คน ซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั 7งหมด อาจเข้าชื�อกนัทําหนงัสือ
ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามญัได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั 7นจะต้องระบุว่า
ประสงค์ให้เรียกประชมุเพื�อการใด เมื�อมีคําร้องขอเช่นวา่นั 7น 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 7นให้แก่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นโดยตรง หรือโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีผู้ ถือหุ้นที�
พํานักอยู่นอกประเทศไทย คําบอกกล่าวเช่นว่านั 7นให้ส่งทางโทรพิมพ์ โทรเลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคม
สมยัใหม ่และยืนยนัด้วยจดหมายสง่ไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวนัเดียวกนั 

 คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ�นติดต่อกัน       
ไมน้่อยกวา่ 3 วนั และก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 อนึ�ง คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดสถานที� ในการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เป็นคราว ๆ ไป 

 คําบอกกลา่วนดัประชมุทกุฉบบั จะต้องระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื�องที�จะเสนอ
ต่อที�ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมติั หรือ
เพื�อพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทั 7งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักลา่วด้วย 
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ข้อ 17. ระเบียบวาระการประชุม 

ประธานในที�ประชุมผู้ ถือหุ้น มีหน้าที�ควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการ
ประชมุ ในการนี 7ต้องดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต ่
ที�ประชุมจะมีมติให้เปลี�ยนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุ  

เมื�อที�ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ�งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของ
จํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั 7งหมด จะขอให้ที�ประชุมพิจารณาเรื�องอื�นนอกจากที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมอีก   
ก็ได้ 

ในกรณีที�ที�ประชุมพิจารณาเรื�องตามลําดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ�งหรือพิจารณาเรื�องที�         
ผู้ ถือหุ้นเสนอไมเ่สร็จตามวรรคสอง แล้วแตก่รณี และจําเป็นต้องเลื�อนการพิจารณา ให้ที�ประชมุกําหนดสถานที� วนั 
และเวลาที�จะประชมุครั 7งตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานที� วนั เวลา และระเบียบวาระ
การประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทั 7งนี 7ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย 
 

ข้อ 18. องค์ประชุม 

 องค์ประชมุสําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น 
(ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั 7งหมด และต้องถือหุ้นนบัรวมกนั
ได้ ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั 7งหมดของบริษัท 

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

 

ข้อ 19. การดาํเนินการประชุม 

 ประธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 

 ประธานในที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าที�ควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ในการนี 7ต้อง
ดําเนินการประชมุให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระที�กําหนดไว้ในหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ เว้นแตที่�ประชุมจะ
มีมติให้เปลี�ยนลําดบัระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 

 เมื�อที�ประชมุพิจารณาเรื�องตา่ง ๆ  ตามระเบียบวาระที�กําหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไมน้่อยกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั 7งหมด จะขอให้ที�ประชุมพิจารณาเรื�องอื�น ปรึกษากิจการอื�น
อนัมิได้ระบไุว้ในระเบียบวาระการประชมุคราวเดิมนั 7นก็ได้ 
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ข้อ 20. การออกเสียง 

 ในการประชมุคราวใด ๆ ผู้ ถือหุ้นทกุคนที�มาเข้าประชมุเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉนัทะมาเข้าประชุมมีสิทธิ
ออกเสียงเสียงหนึ�งตอ่หุ้นหุ้นหนึ�งที�ตนถือไมว่า่การออกเสียงนั 7นจะได้กําหนดให้ทําโดยวิธีใด 

 มติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นนั 7นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 7 

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ 7นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี 7ขาด 

 (2) ในกรณีต่อไปนี 7 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั 7งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั 7งหมดหรือบางสว่นที�สําคญัให้แก่บคุคลอื�น 

 (ข) การซื 7อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 (ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั 7งหมดหรือบางส่วนที�สําคญั       
การมอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุกนั 

 
ข้อ 21. การมอบฉันทะ 

 ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งอาจเข้าประชมุได้ทั 7งโดยตนเองหรือโดยมอบฉนัทะ 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 7งคราว โดยให้มีจํานวนไมน้่อยกวา่ 5 คน 

 ให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตั 7งกรรมการตามจํานวนที�กําหนดในวรรคแรก โดยกรรมการจํานวนไม่น้อย 
กว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั 7งหมดต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที�มีสญัชาติไทยตามที�
กฎหมายกําหนด 
 

ข้อ 23. การเลือกตั 4งกรรมการ 

 ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตั 7งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี 7 

(B) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที�ตนถือคณูด้วยจํานวนกรรมการที�จะเลือกตั 7ง 

(�) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั 7งหมดตาม (B) เลือกตั 7งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ ในกรณีที�เลือกตั 7งบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย
เพียงใดก็ได้ 
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(O) บคุคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั 7งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที�จะพงึมี ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับการเลือกตั 7งในลําดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จํานวนกรรมการที�จะพงึมี ให้เลือกโดยวิธีจบัสลากเพื�อให้ได้จํานวนกรรมการที�จะพงึมี 

 

ข้อ 24. วาระการดาํรงตาํแหน่งและการออกจากตาํแหน่งของกรรมการ 

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

กรรมการผู้ออกไปนั �นจะได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

 

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 4งแทนในตาํแหน่งที)ว่าง 

 ผู้ เป็นกรรมการนั 7นเฉพาะแต่ผู้ ถือหุ้นในการประชุมผู้ ถือหุ้นเท่านั 7นที�จะตั 7งหรือถอนได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหาก
วา่มีตําแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตอืุ�น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือสิ 7นกําหนดเวลาดงัที�ระบุ
ไว้ในข้อ 25. ของข้อบงัคบันี 7แล้วให้กรรมการที�คงเหลืออยู่ตั 7งผู้ อื�นขึ 7นใหม่ให้เต็มที�ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั 7งนี 7 มติในการตั 7งกรรมการดงักล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�
ของจํานวนกรรมการที�ยงัเหลืออยู่ แต่ผู้ ที�ได้รับการตั 7งจากกรรมการที�คงเหลือดงัว่านี 7 จะคงอยู่ในตําแหน่งได้เพียง
เท่ากําหนดเวลาที�กรรมการผู้ ที�เขาเข้าสืบตําแหน่งแทนชอบที�จะอยู่ได้ ในกรณีที�ประชุมผู้ ถือหุ้นถอนกรรมการ       
ผู้หนึ�งและตั 7งผู้ อื�นขึ 7นไว้แทนที� ผู้ ที�รับตั 7งนั 7นให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาที�กรรมการผู้ถูกถอนนั 7นชอบที�
จะอยู่ได้ 

 
ข้อ 27. การลาออกของกรรมการ 

 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื)นใบลาออกตอ่บริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัที)ใบลาออกถึง
บริษัท 

 กรรมการซึ)งลาออกตามวรรคหนึ)ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
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หมวดที)  6  การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

 
ข้อ 39. เงนิปันผล 

 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�น  นอกจากเงินกําไร จะกระทํามิได้ ในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทุน
สะสมอยู่หรือไมส่ามารถดํารงเงินกองทนุได้เพียงพอตามกฎหมายหลงัจ่ายเงินปันผล ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั เว้นแต่ ที�กําหนดไว้เป็นอย่างอื�นในข้อบงัคบันี 7ในเรื�อง 
หุ้นบริุมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุติัจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั 7งคราว ในเมื�อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไร
สมควรพอที�จะทําเช่นนั 7น และรายงานให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่
กรณี ทั 7งนี 7ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั 7นในหนงัสือพิมพ์แห่ง
ท้องถิ�นติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 ในกรณีที�บริษัทยังจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนที�จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ�มทุนแล้ว 
บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั 7งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ซึ�งต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ภายใต้บังคบัเรื�องการจ่ายเงินปันผลที�กล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดและจัดสรรเงิน
กําไรสว่นที�เหลือโอนเข้าเป็นกําไรสะสมโดยไมไ่ด้จดัสรร และให้คณะกรรมการรายงานให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบใน
การประชมุคราวตอ่ไป 
 
ข้อ 40. ทุนสํารอง 

บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ�งไว้เป็นทนุสํารอง ไมน้่อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนี 7จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบของทนุจดทะเบียน 
 
ข้อ 41. ผู้สอบบัญชี 

 ผู้สอบบญัชีของบริษัทนั 7น ให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตั 7งและกําหนดจํานวนเงินคา่ตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชีของบริษัททกุปี 

 ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าที�ใดๆ ของบริษัท 

 ในกรณีที�หน่วยงานใด ๆ ที�มีหน้าที�กํากบัดแูลกิจการของบริษัท (ถ้ามี) กําหนดให้ผู้สอบบญัชีซึ�งที�ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตั 7งขึ 7นนั 7น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานดงักล่าวด้วย หากปรากฏว่าผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ณ ขณะนั 7นยงัไมไ่ด้รับความเห็นชอบเช่นวา่นี 7 ให้คณะกรรมการดําเนินการดงัตอ่ไปนี 7 

(1) เรียกประชมุใหญ่วิสามญัเพื�อแตง่ตั 7งผู้สอบบญัชีใหม ่หรือ 

(2) เสนอและเลือกผู้สอบบญัชีเพื�อขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย  แล้วเรียกประชุม
ใหญ่วิสามญัเพื�อแตง่ตั 7งผู้สอบบญัชีนั 7น 

ในกรณีที�ตําแหน่งผู้สอบบญัชีวา่งลงก่อนครบกําหนด ให้คณะกรรมการดําเนินการตาม (1) หรือ (2) โดย
อนโุลม  
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 ผู้สอบบญัชีมีหน้าที�เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครั 7งที�มีการพิจารณางบดลุ บญัชี
กําไรขาดทนุ และปัญหาเกี�ยวกบับญัชีของบริษัท 

 ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื�นใดที�เกี�ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนี 7สินของบริษัทได้ ในระหว่างเวลาทําการของบริษัท ในการนี 7ให้มีอํานาจสอบถามกรรมการ 
พนกังาน ลกูจ้าง ผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าที�ใด ๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทั 7งให้ชี 7แจงข้อเท็จจริงหรือส่ง
เอกสารหลกัฐานเกี�ยวกบัการดําเนินกิจการของบริษัทได้ 
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สิ)งที)ส่งมาด้วย 4 
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สิ)งที)ส่งมาด้วย 5 

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 
 

วาระการประชุม ความเหน็ของ
คณะกรรมการ 

หน้า 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี �> เห็นด้วย �B 

2. พิจารณาให้สัตยาบันการดําเนินงานของคณะกรรมการที�ได้กระทําในปี �>                
ดงัปรากฏในรายงานประจําปี 

3. พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ    
ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) สําหรับปีสิ 7นสดุวนัที� OB ธนัวาคม �> 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

�	 

 

�� 

4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 
�> และอนุมตัิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี �> เป็น
เงินกองทุน 

เห็นด้วย � 

5. พิจารณาอนมุติัการเพิ�มทนุของธนาคาร โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุ  เห็นด้วย � 

6. พิจารณาอนมุติัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของธนาคารเพื�อรองรับการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ�มทุน และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ � เพื�อให้สอดคล้องกับ
การเพิ�มทนุจดทะเบียน 

เห็นด้วย > 

7. พิจารณาอนมุติัจํานวนกรรมการและการแตง่ตั 7งกรรมการ เห็นด้วย � 

8. พิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการและรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั เห็นด้วย D� 

9. พิจารณาอนมุติัการแตง่ตั 7งผู้สอบบญัชีและการกําหนดคา่ตอบแทนสําหรับปี �� เห็นด้วย D> 

10. พิจารณาอนมุติัการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทข้อ OO อํานาจกรรมการ 

11. พิจารณาอนมุติัการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทข้อ �O ดวงตราของบริษัท 

12. เรื�องอื�นๆ ถ้ามี 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

WB 

WO 

W� 

 



 

21 

วาระที) 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2556 
 

 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
คณะกรรมการธนาคารได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี �> ซึ�งเรียกประชุมโดยที�ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคาร ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� BD กมุภาพนัธ์ �> โดยส่งหนงัสือเชิญประชุมและดําเนินการประชุมตามที�กําหนดไว้ใน
ข้อบงัคบัของธนาคารและตามลําดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี �>
ปรากฏตามที�แนบมาพร้อมนี 7 
 
ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี �> 
 
คะแนนเสียงที)ต้องใช้เพื)อผ่านมติ 

มติที�ประชมุในวาระนี 7 ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2556 
 

ประชมุ ณ ห้องประชมุ ชั 7น B� อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2556 เวลา 10.15 น. 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 มีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ สอบบัญชี ร่วมประชุม
ดงัตอ่ไปนี 7 

กรรมการ 

1.     นายปลิว มงักรกนก  ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 

      �.     นางอรนชุ อภิศกัดิrศิริกลุ                กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 

                                                         (และประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุม่ทิสโก้)     

3.     นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์            กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

�.     ศ. ดร. ปราณี ทินกร                      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

.    นางภทัรียา เบญจพลชยั      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

6.  นายฮิโรฮิโกะ โนมรูะ                     กรรมการ และกรรมการบริหาร  

�.    นายพิชยั ฉนัทวีระชาติ กรรมการอิสระ 

D.  นายชือ-เหา ซุน กรรมการบริหาร 

9.    นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล            กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่  

กรรมการที�ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 
B. นายฮอน คิท ชิง   รองประธานคณะกรรมการบริษัท  
  (นายอเลก็ซานเดอร์ เอช ชิง) 

ผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ทิสโก้ซึ�งได้รับมอบหมายจากบริษัทใหญ่ให้มาบริหารจดัการธนาคาร   
1.     นายศกัดิrชยั พีชะพฒัน์  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
  สายสินเชื�อรายย่อย 
�.     นายเมธา  ปิงสทุธิวงศ์                   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  
  สายการตลาดสินเชื�อรายย่อย 
3. นายชลิต ศิลป์ศรีกลุ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 

  สายธุรกิจธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร     
4. นายชาตรี จนัทรงาม  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
   สายควบคมุการเงินและบริหารความเสี�ยง 
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ผู้สอบบญัชี จากบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 
1.     นางสาวรัตนา จาละ  
2.     นางยพุดี สจัจะวรรณกลุ               
3.     นางสาวช่อแก้ว แก้วมรกต 

 4.     นางสาวฉตัรมณี จิรวิชา            

ผู้ เข้าร่วมประชมุอื�น 
1. นางกฤษณา ธีระวฒิุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

โดยมีตวัแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมสงัเกตการณ์ 

นายปลิว มงักรกนก ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที�ประชุม ประธานกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นที�มา  
ร่วมประชุมและแจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2556  
ไปยังผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฏหมาย เพื�อเปิดโอกาสให้ท่าน 
ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอย่างเพียงพอ 

ประธานฯ แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั 7งนี 7มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั 7งที�มาด้วยตนเองและโดย
การมอบฉนัทะรวมทั 7งสิ 7น 46 ราย ซึ�งถือหุ้นรวม 728,034,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ WW.WD ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายแล้ว
ทั 7งหมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท จงึกลา่วเปิดการประชมุ 

ประธานฯ แจ้งต่อที�ประชุมว่า ตามข้อบังคบัของบริษัท  ผู้ ถือหุ้นทั 7งที�มาเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้ แทน 
รับมอบฉันทะมาเข้าประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุ้ น ยกเว้นวาระการพิจารณาเลือกตั 7งกรรมการ ซึ�งใช้
วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)  นอกจากนี 7เพื�ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้นในการ 
ออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้นําส่งหนังสือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไปยังผู้ ถือหุ้ นพร้อม
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยผู้ ถือหุ้ นสามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้ สําหรับผู้ ถือหุ้ นที�ประสงค์จะ 
ออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุม บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ ถือหุ้ นก่อนเข้าร่วมประชุม ทั 7งนี 7  
ผู้ ถือหุ้นที�ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการล่วงหน้าและประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ ”งดออกเสียง” 
สามารถลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และมอบให้แก่เจ้าหน้าที�เพื�อรวบรวมนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ส่วนผู้ ถือหุ้นที�
ทําหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชมุ และระบกุารออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นนั 7น บริษัท
ได้นําคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้น บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ 
เพื�อการลงมติแตล่ะวาระไว้แล้ว 

ประธานฯ ชี 7แจงเพิ�มเติมว่าผู้ ถือหุ้นที�ประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ส่งคืน 
“หลกัฐานการลงทะเบียนเข้าประชุม” และบัตรลงคะแนนที�ไม่ได้ใช้ (ถ้ามี) ให้แก่เจ้าหน้าที�ของบริษัท บริเวณประตู
ทางเข้าห้องประชมุ 

นอกจากนี 7 บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากัด เป็นผู้ ทําหน้าที�ดแูลให้การประชุม 
ผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัท โดยบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด  
ได้จดัเจ้าหน้าที�เข้าสงัเกตการณ์การลงทะเบียนเข้าประชมุและการนบัคะแนนเสียงตลอดการประชุม  
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ประธานฯ เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี 7 

 

วาระที) 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั4งที) 1/2555 

ประธานฯ เสนอให้ที�ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 7งที� B/2555 ซึ�งประชุม
เมื�อวนัที� 21 กนัยายน 2555 โดยสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวได้จดัส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญ
ประชมุในครั 7งนี 7แล้ว 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื�น ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน 

การลงมติในวาระนี 7ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มต ิ:             รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 7งที� B/2555 ตามที�เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 7 
 คะแนนเสียง 

(เสียง) 
ร้อยละ 

• เห็นด้วย  728,033,914 100.00 

• ไมเ่ห็นด้วย 	 0.00 

• งดออกเสียง 0 0.00 

• บตัรเสีย               0              0.00 

วาระที) 2 พิจารณาให้สัตยาบันการดําเนินงานของคณะกรรมการที) ได้กระทําในปี 2555 ดังปรากฏใน
รายงานประจาํปี 

ประธานฯ กล่าวสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการที�ได้กระทําในปี 2555 และเสนอให้ที�ประชุม
พิจารณาให้สตัยาบนัการดําเนินงานดงักล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1-A2 
ของรายงานประจําปี ซึ�งได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุในครั 7งนี 7แล้ว  

 ที�ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติในวาระนี 7ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
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มต ิ:         ให้สัตยาบันการดําเนินงานของคณะกรรมการที�ได้กระทําในปี 2555 ดงัปรากฏในรายงานประจําปี 
ตามที�เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 7 
 คะแนนเสียง 

(เสียง) 
ร้อยละ 

• เห็นด้วย  728,033,914 100.00 

• ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

• งดออกเสียง 0 0.00 

• บตัรเสีย               0              0.00 

วาระที) 3    พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ จํากัด
(มหาชน) สําหรับปีสิ 4นสุด วันที) 31 ธันวาคม 2555      

ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สําหรับปีสิ 7นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2555 ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดงผลประกอบการและ
ฐานะการเงินของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตามหลักการบัญชีที�รับรองทั�วไป 
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปีที�ได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั 7งนี 7แล้ว และขอให้
นางอรนชุ อภิศกัดิrศิริกลุ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุม่ทิสโก้ ชี 7แจงรายละเอียดในวาระนี 7  

นางอรนุช อภิศักดิrศิริกุล สรุปรายละเอียดของงบการเงินต่อที�ประชุมและขอให้นายชาตรี จันทรงาม 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี�ยงของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) ซึ�งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่ทิสโก้ (“บริษัทใหญ่”) ชี 7แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน  

นายชาตรี จันทรงาม ชี 7แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จตอ่ที�ประชมุ 

นายอรรถพล อดุมวาณิช ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจดัการชี 7แจง ดงันี 7 

 ถาม  ขอให้อธิบายเพิ�มเติมในสว่นของคา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ  

 ตอบ นางอรนชุ อภิศกัดิrศิริกลุ ชี 7แจงวา่คา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ นั 7น สว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการการ
ทําธุรกิจเช่าซื 7อ เช่น เงินจูงใจ (incentive) ที�จ่ายให้กับตวัแทนจําหน่ายรถยนต์ ซึ�งในปีที�ผ่านมา ธุรกิจเช่าซื 7อมีการ
ขยายตัวมากถึงร้อยละ O	 ทําให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี 7เพิ�มขึ 7น แต่อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของธนาคารมีการ
ขยายตวัมากกวา่ 

ที�ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
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การลงมติในวาระนี 7ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มต ิ:            รับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) สําหรับปีสิ 7นสดุ 
วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ตามที�เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 7 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย  728,034,634 100.00 

• ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

• งดออกเสียง 0 0.00 

• บตัรเสีย               0              0.00 

 

วาระที) 4     รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากกาํไรจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2555 และ
อนุมัติการจัดสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2555 เป็นเงินสํารองตามกฎหมาย
และอื)นๆ 

ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมรับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2555 เป็น 
เงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2555 เป็นเงินสํารองตาม
กฎหมาย และอื�นๆ และขอให้นางอรนชุ อภิศกัดิrศิริกลุ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุม่ทิสโก้ ชี 7แจงรายละเอียดในวาระนี 7 

                   นางอรนุช อภิศักดิrศิริกุล แจ้งต่อที�ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีร้อยละ 5 เป็นเงินสํารองตามกฎหมายจนกว่าจะครบร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน โดยในปี 2555 ธนาคารต้องจัดสรรเงินจํานวน 137,851,148 บาทเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย โดย
รายละเอียดกําไรสะสมที�สามารถจดัสรรเป็นเงินปันผลสําหรับปี 2555 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารทิสโก้ เป็นดงันี 7    
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 ธนาคารมีกําไรสะสมที�สามารถจดัสรรเป็นเงินปันผลสําหรับปี 2555 จํานวน 8,104,443,328 บาท โดย
ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในปี �5 คิดเป็นจํานวนเงินรวมทั 7งสิ 7น 1,237,858,825 บาท ดงันั 7น ธนาคารจะ
มีกําไรสะสมที�ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ สิ 7นปี 2555 จํานวน 6,866,584,503 บาท  

                   อตัราการจ่ายเงินปันผลปี � คิดเป็นร้อยละ 44.9  ของกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานเทียบกบัอตัรา
ร้อยละ 40.7 สําหรับปี 2554 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายปันผลของธนาคารที�กําหนด
อัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราที�เหมาะสมเพื�อให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี�ยง (BIS Ratio) สูงกว่า 
ร้อยละ B� ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที�มีคณุสมบติัตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  

ที�ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติในวาระนี 7ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน   

มต ิ :            มีมติในเรื�องตา่งๆ ตามที�เสนอ ดงันี 7 

• รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดําเนินงานปี 2555 ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 7 
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรจากผลการดําเนินงานของปี � ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

สามญัและผู้ถ ือหุ้นบ ุริมส ิทธิในอตัราหุ้นละ B .�	  บาท รวมเ ป็น จํานวนเง ินทั 7งสิ 7น 
1,237,858,825 บาท โดยจ่ายเมื�อวนัที� 21 มกราคม �>  

• อนุมัตติามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 7  
- การจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2555 เป็นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 

137,851,148 บาท และ 
- การจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2555 ส่วนที�เหลือจากการสํารองตามกฎหมาย 

และการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินกองทนุตามเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม 

 

กําไรสะสมที�ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ ต้นปี 2555 

บาท 

5,439,581,429 

กําไรสทุธิของธนาคารสําหรับปี 2555 2,757,022,961 

จดัสรรเงินสํารองตามกฎหมาย                         (137,851,148) 

หนี 7สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 45,690,086 

กาํไรสะสมที)สามารถจัดสรรเป็นเงนิปันผลสําหรับปี 2555 8,104,443,328 

เงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายจากผลการดําเนินงานของปี 2555  (1,237,858,825) 

กาํไรสะสมที)ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ 4นปี 2555 6,866,584,503 
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ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 7 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย  728,034,731 100.00 

• ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

• งดออกเสียง 0 0.00 

• บตัรเสีย               0              0.00 

 
 

วาระที) 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนของธนาคาร 

ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของธนาคาร และขอให้นางอรนุช 
อภิศกัดิrศิริกลุ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุม่ทิสโก้ ชี 7แจงรายละเอียดในวาระที� -� ตอ่ที�ประชมุ 
 

 นางอรนชุ อภิศกัดิrศิริกลุ แจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ ในช่วง O ปีที�ผ่านมา ธนาคารทิสโก้ได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื�อง 
โดยมีอตัราการเติบโตอย่างสงูของสินเชื�อเฉลี�ยต่อปีที�ร้อยละ O	 ทั 7งนี 7 เพื�อสนับสนุนการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต
โดยรักษาความแข็งแกร่งของระดับเงินกองทุนในฐานะธนาคารพาณิชย์ที�มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ดังนั 7น ธนาคารทิสโก้มีแผนการที�จะออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน WB,	BW,	O� หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 
B	 บาท คิดเป็นยอดเงินทั 7งสิ 7น WB	,BW	,O�	 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคาร โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจะ
จดัสรรตามอตัราส่วน D หุ้นเดิม (หุ้นสามญั และหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ�มทุน ที�ราคาเสนอขายหุ้นละ �	.DD 
บาท ซึ�งราคาเสนอขายคํานวณจากมลูคา่ตามบญัชีของสว่นของเจ้าของ ณ วนัที� OB ธนัวาคม � 

ในกรณีที�มีหุ้นสามญัเพิ�มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว 
ในรอบที�สอง ธนาคารจะจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนส่วนที�เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�แสดงความจํานงในการจองซื 7อหุ้น
สามญัเพิ�มทนุเกินสิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้น 

ที�ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 การลงมติในวาระนี 7ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สามในสี�ของจํานวนเสียงทั 7งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มต ิ :             มีมติอนุมัตใินเรื�องตา่งๆ ตามที�เสนอ ดงันี 7 
 

(B) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน WB,	BW,	O� หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ B	 บาทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของธนาคารตามอตัราสว่น D หุ้นเดิม (หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิ) ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ�มทุน ในกรณีที�
มีเศษหุ้นของหุ้นสามญั  เพิ�มทุนจากการจัดสรร ธนาคารจะปัดเศษของหุ้นนั 7นทิ 7ง โดยมีราคาเสนอ
ขายหุ้นละ �	.DD บาท 
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 ในกรณีที�มีหุ้นสามญัเพิ�มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรก
แล้วในรอบที�สอง ธนาคารจะจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุนส่วนที�เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมที�แสดงความ
จํานงในการจองซื 7อหุ้นสามญัเพิ�มทนุเกินสิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้น 

 
(�) ผู้ ถือหุ้นซึ�งปรากฎรายชื�อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที� 7 พฤษภาคม 2556 เป็นผู้ มีสิทธิได้รับ

การจัดสรรหุ้ นเพิ�มทนุ (Right Offering) 
 

(O) มอบอํานาจให้คณะกรรมการธนาคาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการกําหนดรายละเอียดอื�นที�
เกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน ไม่ว่าจะเป็นการจดัสรรรอบเดียวหรือหลายรอบ รวมถึงแต่
ไม่จํากัดเฉพาะ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาใช้สิทธิ ระยะเวลาการชําระเงิน และข้อกําหนดและ
เงื�อนไขอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้มเดิมของธนาคาร 

ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 7 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย  728,034,731 100.00 

• ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

• งดออกเสียง 0 0.00 

• บตัรเสีย               0              0.00 

 
 
วาระที) 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ

ธนาคาร ข้อ Z เพื)อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
 

นางอรนชุ อภิศกัดิrศิริกลุ แจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ปัจจบุนั ธนาคารมีทนุจดทะเบียน จํานวน B,B		,�		,			 หุ้น 
มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ B	 บาท คิดเป็นยอดเงินทั 7งสิ 7น BB,		�,			,			 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน ��D,B�,B�> 
หุ้น และหุ้นบริุมสิทธิจํานวน O��,	��,D� หุ้น  โดยทุนที�ออกและเรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 
��D,B�,B�> หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจํานวน B	� หุ้น ทั 7งนี 7 ก่อนการเพิ�มทุนจดทะเบียนเพื�อรองรับการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ�มทุน ตามรายละเอียดในวาระ  ธนาคารจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีลดหุ้ นบุริมสิทธิที�ยังมิได้ออกจําหน่าย
จํานวน O��,	��,�	 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้ หุ้นละ B	 บาท ตามมาตรา B�	 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารโดยวิธีลด
หุ้นบุริมสิทธิที�ยังมิได้ออกจําหน่ายจํานวน 372,047,750 หุ้ น มูลค่าที�ตราไว้หุ้ นละ B	 บาท โดยบริษัทจะลดทุนจด
ทะเบียนจาก 11,002,000,000 บาท เป็น 7,281,522,500 บาท 

เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนดงักลา่ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและ
อนมุติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ � ดงันี 7 
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ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน  : 7,281,522,500 บาท (เจ็ดพนัสองร้อยแปดสิบเอด็ล้านห้าแสนสอง
หมื�นสองพนัห้าร้อยบาท) 

 แบ่งออกเป็น : 728,152,250 หุ้น  (เจ็ดร้อยยี�สิบแปดล้านหนึ�งแสนห้าหมื�นสอง
พนัสองร้อยห้าสิบหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ  : 10 บาท (สิบบาท) 
 โดยแยกออกเป็น    
 หุ้นบริุมสิทธิ : 104 หุ้น (หนึ�งร้อยสี�หุ้น)  
 หุ้นสามญั : 728,152,146 หุ้น (เจ็ดร้อยยี�สิบแปดล้านหนึ�งแสนห้าหมื�นสอง

พนัหนึ�งร้อยสี�สิบหกหุ้น)  

ที�ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 การลงมติในวาระนี 7ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สามในสี�ของจํานวนเสียงทั 7งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มต ิ :             มีมติในเรื�องตา่งๆ ตามที�เสนอ ดงันี 7 

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารโดยวิธีลดหุ้ นบุริมสิทธิที�ยังมิได้ออกจําหน่ายจํานวน 
372,047,750 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ B	 บาท โดยบริษัทจะลดทนุจดทะเบียนจาก11,002,000,000 
บาท เป็น 7,281,522,500 บาท 

- อนุมัตกิารแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ � ดงันี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ข้อ 4    
ทนุจดทะเบียน  : 7,281,522,500 บาท (เจ็ดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสน 

 สองหมื�นสองพนัห้าร้อยบาท) 
แบ่งออกเป็น : 728,152,250 หุ้น  (เจ็ดร้อยยี�สิบแปดล้านหนึ�งแสนห้าหมื�น 

 สองพนัสองร้อยห้าสิบหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ  : 10 บาท (สิบบาท) 
โดยแยกออกเป็น    
หุ้นบริุมสิทธิ : 104 หุ้น (หนึ�งร้อยสี�หุ้น)  
หุ้นสามญั : 728,152,146 หุ้น (เจ็ดร้อยยี�สิบแปดล้านหนึ�งแสนห้าหมื�น 

สองพนัหนึ�งร้อยสี�สิบหกหุ้น)  
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ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 7 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย  728,034,731 100.00 

• ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

• งดออกเสียง 0 0.00 

• บตัรเสีย               0              0.00 

 
 
วาระที) 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ) มทุนจดทะเบียนของธนาคารเพื) อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญ          

เพิ)มทุน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ Z เพื)อให้สอดคล้องกับการเพิ)มทุน
จดทะเบียน 

 
นางอรนชุ อภิศกัดิrศิริกลุ แจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ภายหลงัการลดทนุจดทะเบียนของธนาคารในวาระ > ธนาคาร

จะมีทุนจดทะเบียนจํานวน �,�DB,��,		 บาท ทั 7งนี 7 เพื�อรองรับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
ธนาคาร ตามรายละเอียดในวาระ  ธนาคารจะเพิ�มทุนจดทะเบียนจาก �,�DB,��,		 บาทเป็น D,BWB,�B�,D�	 บาท 
โดยเพิ�มทุนจดทะเบียนเป็นจํานวน WB	,BW	,O�	 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน WB,	BW,	O� หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 
B	 บาท 

 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของธนาคาร เป็น
จํานวน WB	,BW	,O�	 บาท จาก �,�DB,��,		 บาท เป็น D,BWB,�B�,D�	 บาท และเพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุน
จดทะเบียนของธนาคารดงักลา่ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิของธนาคาร ข้อ � ดงันี 7 
 

ข้อ 4    
ทนุจดทะเบียน  : 8,191,712,820 บาท (แปดพนัหนึ�งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสน

หนึ�งหมื�นสองพนัแปดร้อยยี�สิบบาท) 
แบ่งออกเป็น : 819,171,282 หุ้น (แปดร้อยสิบเก้าล้านหนึ�งแสนเจ็ดหมื�น

หนึ�งพนัสองร้อยแปดสิบสองหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ  : 10 บาท (สิบบาท) 
โดยแยกออกเป็น    
หุ้นบริุมสทิธิ : 104 หุ้น (หนึ�งร้อยสี�หุ้น) 
หุ้นสามญั : 819,171,178 หุ้น (แปดร้อยสิบเก้าล้านหนึ�งแสนเจ็ดหมื�น

หนึ�งพนัหนึ�งร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) 
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ที�ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 การลงมติในวาระนี 7ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สามในสี�ของจํานวนเสียงทั 7งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มต ิ :             มีมติในเรื�องตา่งๆ ตามที�เสนอ ดงันี 7 

- อนมุติัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของธนาคาร เป็นจํานวน WB	,BW	,O�	 บาท จาก �,�DB,��,		 บาท เป็น 
D,BWB,�B�,D�	 บาท 

- อนมุติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ � ดงันี 7 
 

ข้อ 4    
ทนุจดทะเบียน  : 8,191,712,820 บาท (แปดพนัหนึ�งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสน

หนึ�งหมื�นสองพนัแปดร้อยยี�สิบบาท) 
แบ่งออกเป็น : 819,171,282 หุ้น (แปดร้อยสิบเก้าล้านหนึ�งแสนเจ็ดหมื�น

หนึ�งพนัสองร้อยแปดสิบสองหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ  : 10 บาท (สิบบาท) 
โดยแยกออกเป็น    
หุ้นบริุมสทิธิ : 104 หุ้น (หนึ�งร้อยสี�หุ้น) 
หุ้นสามญั : 819,171,178 หุ้น (แปดร้อยสิบเก้าล้านหนึ�งแสนเจ็ดหมื�น

หนึ�งพนัหนึ�งร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) 

ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 7 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย  728,034,731 100.00 

• ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

• งดออกเสียง 0 0.00 

• บตัรเสีย               0              0.00 

 

วาระที) 8      พจิารณาอนุมัตจิาํนวนกรรมการและการเลือกตั 4งกรรมการ 

ประธานฯ แจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ เนื�องจากในวาระที� D และ W เป็นการพิจารณาเรื�องเกี�ยวกบักรรมการธนาคาร 
ดงันั 7นเพื�อการกํากับดูแลกิจการที�ดี คณะกรรมการสมคัรใจออกจากที�ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระดงักล่าว 
และขอเรียนเชิญนางกฤษณา ธีระวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่เป็น
ผู้ ดําเนินการประชมุในวาระที� D และ W  
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นางกฤษณา ธีระวุฒิ แจ้งต่อที�ประชุมว่า ตามข้อบังคับของธนาคารกําหนดให้ในการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั 7ง ให้เลือกตั 7งคณะกรรมการทั 7งชดุพร้อมกนัในคราวเดียวสง่ผลให้คณะกรรมการทั 7งคณะครบวาระ
การดํารงตําแหน่งพร้อมกนัในวนันี 7  

ในวาระนี 7แบ่งการพิจารณาเป็น � ส่วน โดยส่วนที� B เป็นการพิจารณาอนุมัติจํานวนกรรมการ และ 
สว่นที� � เป็นการพิจารณาอนมุติัการเลือกตั 7งกรรมการ 

โดยในสว่นที� 1 การพิจารณาอนมุติัจํานวนกรรมการ ข้อบงัคบัของธนาคารกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นโดยมติของ
ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนดจํานวนผู้ ที�จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั 7งคราวโดยให้มีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
และไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั 7งหมดต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร รวมทั 7งมีสดัส่วนของกรรมการที�มี
สญัชาติไทยตามที�กฎหมายกําหนดซึ�งต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ � 

                    ในการนี 7คณะกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่ 
ได้พิจารณาจํานวนกรรมการที�เหมาะสมในการกํากบัดแูลกิจการบริษัท คณุสมบติัและคณุประโยชน์ของบุคคลที�ได้รับ
การเสนอชื�อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการที�มีต่อธนาคาร โดยคํานึงถึงความจําเป็นขององค์กร เพื�อให้คณะกรรมการ
ธนาคารมีขนาดและองค์คณะที�เหมาะสมที�สุด จึงเสนอผู้ ถือหุ้ นพิจารณากําหนดจํานวนกรรมการ W คน ในส่วนนี 7  
ผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉนัทะให้มาร่วมประชมุมีสิทธิออกเสียงหนึ�งเสียงตอ่หนึ�งหุ้น  

 สําหรับสว่นที� 2 การเลือกตั 7งกรรมการ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของกลุ่มทิสโก้ระบุให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทใหญ่ทําหน้าที�คดัเลือกและเสนอชื�อบุคคลที�เหมาะสมเพื�อเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการ และดแูลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบที�เหมาะสม โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ 
ประวติั และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจกฎหมาย และอื�นๆ 
โดยคํานึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดขององค์กร การกํากับดูแลกิจการที�ดี กฎหมาย และกฎระเบียบที�
เกี�ยวข้อง เพื�อให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์คณะที�เหมาะสมที�สดุ 

ทั 7งนี 7 บคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารมีคณุสมบติัตามนโยบาย
การกํากบัดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ซึ�งเข้มงวดกว่าประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทในกลุ่ม และผู้บริหารใน
ลกัษณะที�อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ 

เนื�องจากในปี �> นี 7ศ.ดร. ปราณี ทินกรมีความประสงค์ที�จะไม่ต่อวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ
ธนาคาร ทั 7งนี 7 เพื�อดํารงองค์คณะกรรมการที� W ท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทใหญ่ จึง
ได้ทําการสรรหาและคดัเลือกบคุคลที�มีความเหมาะสมเพื�อเข้าดํารงตําแหน่งแทนที�กรรมการอิสระที�ไมข่อตอ่วาระ 

ภายหลงัจากการพิจารณาคณุสมบติัที�เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทของบุคคล
ที�ได้รับการคัดเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่แล้ว 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัเลือกตั 7งบคุคลดงัตอ่ไปนี 7เป็นกรรมการธนาคาร ทั 7งนี 7 ประวติั
ของบคุคลผู้ ได้รับการเสนอชื�อปรากฏในหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุที�ได้จดัสง่ไปให้ท่านผู้ ถือหุ้น 
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ชื)อ-นามสกุล ตาํแหน่งที)เสนอ 
1. นายปลิว  มงักรกนก กรรมการ  
2. นายฮอน คิท ชิง (นายอเลก็ซานเดอร์ เอช ชิง) กรรมการ 
O. นางอรนชุ อภิศกัดิrศิริกลุ  กรรมการ 
4. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการอิสระ  
5. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการอิสระ 
>. นายฮิโรฮิโกะ โนมรูะ กรรมการ 
7. นายพิชยั ฉนัทวีระชาติ กรรมการอิสระ 
8. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ 
W. รศ.ดร.องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ กรรมการอิสระ 

  จากนั 7น นางกฤษณา ธีระวฒิุ ชี 7แจงเพิ�มเติมว่า ในส่วนของการเลือกตั 7งกรรมการ ข้อบังคบัของธนาคาร
กําหนดให้นําวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ในการเลือกตั 7งกรรมการ โดยได้อธิบายวิธีการ
ลงคะแนนเสียงแบบสะสมในรายละเอียดตอ่ที�ประชมุ  

 นางกฤษณา ธีระวฒิุ ได้เสนอให้ผู้ ถือหุ้นที�ยงัไมไ่ด้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการล่วงหน้าทุกท่านลงคะแนน
ในบตัรลงคะแนน และมอบให้แก่เจ้าหน้าที�เพื�อรวบรวมนบัคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาเลือกตั 7งกรรมการ 

 ที�ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติในวาระนี 7 สําหรับการพิจารณาอนุมติัจํานวนกรรมการของธนาคารต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สําหรับการพิจารณา
เลือกตั 7งกรรมการ ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้อบงัคบัของธนาคาร  

มต ิ:             มีมติในเรื�องตา่งๆ ตามที�เสนอ ดงันี 7  

 - อนุมัตจํิานวนกรรมการของบริษัทที� W คน ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 7  
 คะแนนเสียง 

(เสียง) 
ร้อยละ 

• เห็นด้วย  728,034,731 100.00 

• ไมเ่ห็นด้วย 	 0.00 

• งดออกเสียง 0 0.00 

• บตัรเสีย               0              0.00 

  - อนุมัติการเลือกตั 7งบุคคลดังรายชื�อต่อไปนี 7เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร ด้วยคะแนนเสียง   
  ดงัตอ่ไปนี 7 
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ชื)อ-นามสกุล   เหน็ด้วย 

(เสียง) 
ไม่เหน็ด้วย 

(เสียง) 
1. นายปลิว  มงักรกนก   ��D,	O�,�OB 	 
2. นายฮอน คิท ชิง (นายอเลก็ซานเดอร์ เอช ชิง)   ��D,	O�,�OB 	 
3. นางอรนชุ อภิศกัดิrศิริกลุ    ��D,	O�,�OB 	 
4. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์   ��D,	O�,�OB 	 
5. นางภทัรียา เบญจพลชยั   ��D,	O�,�OB 	 
6. นายฮิโรฮิโกะ โนมรูะ   ��D,	O�,�OB 	 
7. นายพิชยั ฉนัทวีระชาติ   ��D,	O�,�OB 	 
8. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล   ��D,	O�,�OB 	 
9. รศ.ดร.องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์   ��D,	O�,�OB 	 
    6,552,312,579 0 

      งดออกเสียง   0 

      บัตรเสีย 0 

วาระที) 9    พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 

                   นางกฤษณา ธีระวุฒิแจ้งต่อที�ประชุมว่า ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 
2555 เมื�อวนัที� �> เมษายน � มีมติอนุมติัค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที�ไม่ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท 
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และ/หรือดํารงตําแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเงินรางวลั 
เบี 7ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสั ไม่เกินท่านละ 		,			 บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมี
การเปลี�ยนแปลง คณะกรรมการตามที�ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินที�แน่นอน และจํานวนเงินที�จะ
จ่ายจริงในแต่ละคราว ทั 7งนี 7 ไม่รวมถึงสิทธิที�กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื�นเพิ�มเติม กรณีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบติัหน้าที�เพิ�มเติม 

ข้อบังคับของธนาคารกําหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ�งหรือหลายคน
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ�งแทนคณะกรรมการก็ได้ สําหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ ได้รับมอบหมายนั 7นให้
คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนด ขอบเขตหน้าที�ของกรรมการที�ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในคณะกรรมการชุดอื�น
ปรากฏตามรายละเอียดในสว่นที� B หวัข้อที� D การจดัการ ของรายงานประจําปี 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
บริษัทใหญ่จะเป็นผู้ พิจารณาอัตราค่าตอบแทนที�เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอัตราและ
องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที�มีความสามารถและมีความสําคญัต่อการ
ปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการ โดยหลีกเลี�ยงการจ่ายคา่ตอบแทนที�มากเกินความจําเป็น  

ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที�มิได้เป็นผู้บริหารจะพิจารณาตามหลกัปฏิบติัโดยทั�วไปในอตุสาหกรรม
นั 7นๆ ซึ�งพิจารณาจากประสบการณ์ทํางาน ความตั 7งใจและทุ่มเท รวมทั 7งคุณประโยชน์ต่างๆ ที�กรรมการแต่ละคน
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สามารถทําให้กบับริษัทได้ ในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการรายใดทําหน้าที�เพิ�มเติม (เช่น การเป็น
สมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น) กรรมการรายนั 7นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ�มเติมตามความเหมาะสม โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการที�ได้รับมอบหมายหน้าที�เพิ�มเติมดงักลา่ว  

ดงันั 7น คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท
ใหญ่จงึเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนในอตัราเดิมสําหรับกรรมการที�มิได้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และ/หรือ ดํารงตําแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของ
เงินรางวลั เบี 7ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสั ไม่เกินท่านละ 		,			 บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือ
จนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลง คณะกรรมการบริษัท ตามที�ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้น จะกําหนดจํานวนเงินที�แน่นอน 
และจํานวนเงินที�จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั 7งนี 7 ไม่รวมถึงสิทธิที�กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื�น
เพิ�มเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบติัหน้าที�เพิ�มเติม นอกจากนี 7 คณะกรรมการยงัเห็นควรเสนอ
ให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการซึ�งได้จ่ายในปี � แก่กรรมการหนึ�งท่านที�มิได้เป็นผู้บริหารในรูปของ
คา่ตอบแทนรายเดือน เป็นจํานวนเงินรวมทั 7งสิ 7น �D	,			 บาท (เดือนละ �	,			 บาท) 

 ที�ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติในวาระนี 7ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า � ใน O 
ของจํานวนเสียงทั 7งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ กรรมการที�เป็นผู้ ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นผู้ มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

มต ิ:      อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการที�มิได้ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จํากัด (มหาชน) และ/หรือ ดํารงตําแหน่งผู้ บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเงินรางวัล  
เบี 7ยประชมุ คา่ตอบแทนรายเดือน และโบนสั ไมเ่กินท่านละ 		,			 บาทตอ่ปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือ
จนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลง คณะกรรมการตามที�ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินที�
แน่นอน และจํานวนเงินที�จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั 7งนี 7 ไม่รวมถึงสิทธิที�กรรมการจะได้รับค่าตอบแทน
หรือผลประโยชน์อื�นเพิ�มเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที�เพิ�มเติม
ตามที�เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 7 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย  728,034,822 100.00 

• ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

• งดออกเสียง 0 0.00 

• บตัรเสีย               0              0.00 

และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัตามที�เสนอ 
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ภายหลงัจากที�ประชมุพิจารณาวาระที�เกี�ยวข้องกบักรรมการเสร็จสิ 7นแล้ว บคุคลที�ได้รับการเลือกตั 7งให้เข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการทกุท่านของธนาคารจงึกลบัเข้าร่วมประชมุตอ่ไป 

วาระที) 10   พจิารณาอนุมัติการแต่งตั 4งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2MM: 

ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั 7งผู้สอบบญัชีและการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับ 
ปี �> และขอให้ นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี 7แจงรายละเอียดในวาระนี 7 

นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ แจ้งต่อที�ประชุมว่า ข้อบงัคบัของธนาคารกําหนดให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแตง่ตั 7งผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีของธนาคาร สําหรับปี �> ตามแนวปฏิบัติเรื�องการคดัเลือกผู้ สอบบัญชี และ
นําเสนอตอ่คณะกรรมการเพื�อเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั 7งผู้สอบบญัชี  

คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั 7งผู้สอบ
บญัชีของบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร สําหรับปี �> โดยมีค่าตอบแทน
จํานวนไมเ่กิน O,>		,000 บาท โดยมีรายชื�อดงัตอ่ไปนี 7  

 -    นางสาวรัตนา จาละ                     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� O�O� 
-    นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� OB> และ 
-    นางสาวสมใจ คณุปสตุ                   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� ��WW 

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ�งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ทั 7งนี 7 ผู้ สอบบัญชีดงักล่าว
ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว   

 ทั 7งนี 7 ผู้สอบบญัชีทั 7ง 3 ท่านไมไ่ด้สอบบญัชีให้บริษัทต่อเนื�องกนัเกินกว่า O ปี ประวติัของผู้สอบบญัชีทั 7ง 3 ท่าน 
ปรากฏในหน้า ��-�� ของหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุที�ได้จดัสง่ไปให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว  

สําหรับค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของธนาคาร สําหรับปี �> ที�เพิ�มขึ 7นจากปีก่อน W	,			 บาทหรือ 
คิดเป็นอตัราร้อยละ �.> เป็นการปรับเพิ�มขึ 7นตามอตัราเงินเฟ้อและปริมาณธุรกรรมที�เพิ�มขึ 7น  

ที�ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติในวาระนี 7ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน   
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มต ิ :           อนุมัตแิตง่ตั �งผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร

สําหรับปี :;;< โดยได้รับคา่ตอบแทนจํานวนไมเ่กิน >,<??,??? บาท โดยมีรายชื)อผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี � 

- นางสาวรัตนา จาละ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� O�O�  

- นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� OB>  และ 

- นางสาวสมใจ คณุปสตุ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� ��WW 

     โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีได้  

                    ด้วยคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี 7 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย  728,034,829 100.00 

• ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

• งดออกเสียง 0 0.00 

• บตัรเสีย               0              0.00 

วาระที) 11      เรื)องอื)นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งว่าที�ประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมตามที�กําหนดครบถ้วนแล้ว และขอให้ผู้ ถือหุ้ น
เสนอเรื�องเพื�อพิจารณาเพิ�มเติมและแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามข้อสงสยัตา่งๆ 

นายอรรถพล  อดุมวนิช ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจดัการชี 7แจง ดงันี 7 

 ถาม  ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนและอตัราดอกเบี 7ยตอ่การดําเนินธุรกิจของธนาคาร 

 ประธานฯ ขอให้ศ.ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระของธนาคารชี 7แจงในประเดน็ดงักลา่ว 

ตอบ  ศ.ดร. ปราณี ทินกร ชี 7แจงว่าเนื�องจากการดําเนินธุรกรรมของธนาคารส่วนใหญ่เป็นธุรกรรม
ภายในประเทศ การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนจึงส่งกระทบกบัผลประกอบการของธนาคารไม่มากนกั เว้นแต่
ในธุรกรรมที�เกี�ยวเนื�องกบัอตัราแลกเปลี�ยนซึ�งอาจจะได้รับผลกระทบบ้าง แตอ่ย่างไรก็ตาม ธนาคารมีการประกนัความ
เสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน (currency hedge) ไว้แล้ว  

  สําหรับการเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี 7ยนั 7นย่อมส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคาร 
เนื�องจากการปล่อยสินเชื�อนั 7น ส่วนใหญ่จะเป็นการปล่อยสินเชื�อระยะเวลา �- ปี ในอตัราดอกเบี 7ยคงที� (fixed rate) 
การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนจงึสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการโดยตรง  
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  สําหรับผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ซึ�งหากอตัราแลกเปลี�ยนของประเทศแข็งค่ามาก จะทําให้ขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศลดลง โดยเฉพาะภาคการส่งออก แต่ทั 7งนี 7 อตัราแลกเปลี�ยนไม่ใช่ปัจจยัเดียวที�
มีผลตอ่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ปัจจยัอื�นๆ เช่น คณุภาพสินค้า niche market ของสินค้า เป็นต้น ต่าง
มีผลตอ่ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศเช่นกนั  

นางอรนุช อภิศกัดิrศิริกุล ชี 7แจงเพิ�มเติมว่า เนื�องจากปริมาณธุรกรรมของธนาคารที�เกี�ยวเนื�องกับอตัรา
แลกเปลี�ยนมีไม่มากนกั ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนต่อธนาคารจึงค่อนข้างตํ�า แต่อย่างไรก็
ตาม สําหรับธุรกรรมที�มีความเกี�ยวเนื�องกับอัตราแลกเปลี�ยน ธนาคารมีระบบการบริหารและจัดการความเสี�ยงที�
ครอบคลมุและมีประสิทธิภาพ สําหรับการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี 7ย การเปลี�ยนแปลงดงักลา่วจะสง่ผลกระทบต่อ
ผลประกอบการของธนาคาร กล่าวคือ อตัราดอกเบี 7ยเงินฝากจะเปลี�ยนแปลงเร็วกว่าอตัราดอกเบี 7ยเงินกู้ประมาณ B� 
เดือน ซึ�งการเปลี�ยนแปลงดงักลา่วจะสง่ผลโดยตรงตอ่รายได้และต้นทุนของธนาคาร ทั 7งนี 7 ธนาคารมีการบริหารจดัการ
ความเสี�ยงซึ�งใช้ระยะเวลาในการจัดการประมาณ > เดือน โดยการบริหารความเสี�ยงดงักล่าวนั 7น อาจเป็นการชลอ
ระยะเวลาปลอ่ยสินเชื�อ หรือการเปลี�ยนแปลงระยะเวลา (term) ของเงินฝาก ซึ�งการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี 7ยนั 7น 
หากมิได้เป็นการเปลี�ยนแปลงอย่างฉับพลนั ธนาคารจะสามารถบริหารจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบนั
อตัราสว่นตา่งดอกเบี 7ยของธนาคารอยู่ในสภาวะปกติ  

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเรื�องอื�นใดให้ที�ประชมุพิจารณาอีก  

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที�มาประชมุ และกลา่วปิดประชมุเวลา B�.B น.   
  
 

                                                                         นายปลิว มงักรกนก                   

                                                                               (นายปลิว มงักรกนก) 
      ประธานที�ประชมุและประธานคณะกรรมการบริษัท 
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วาระที) 2 พิจารณาให้สัตยาบันการดําเนินงานของคณะกรรมการที)ได้กระทําในปี 2556 ดังปรากฏใน
รายงานประจาํปี 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

คณะกรรมการได้สรุปรายละเอียดการดําเนินธุรกิจพร้อมคําอธิบายประกอบผลการดําเนินงานประจําปี �>           
ไว้อย่างชดัเจนในรายงานคณะกรรมการดงัปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1-A2 ของรายงานประจําปี        
ตามรายละเอียดที�แนบมาด้วยนี 7  

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้สตัยาบันการดําเนินงานของคณะกรรมการที�ได้กระทําในปี �> 
ดงัปรากฏในรายงานประจําปี 

คะแนนเสียงที)ต้องใช้เพื)อผ่านมติ 

มติที�ประชมุในวาระนี 7 ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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รายงานจากคณะกรรมการ 
 

 ในปี �> เศรษฐกิจไทยค่อนข้างผนัผวนและชะลอตวัลง โดยมีการเติบโตเพียงร้อยละ �.> จากปีก่อนหน้า 
แม้ว่าจะได้รับแรงส่งทางเศรษฐกิจที�แข็งแกร่งจากปีก่อนหน้า ทั 7งนี 7 ภาวะเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากหนี 7สินภาค
ครัวเรือนที�เพิ�มสงูขึ 7น ความไมส่มดลุของภาคเศรษฐกิจหลกั ซึ�งเป็นผลสืบเนื�องจากมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ 
และสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ภาคการบริโภคภายในประเทศที�ชะลอตวัอย่างต่อเนื�องตามความเชื�อมั�น
ของผู้บริโภคที�ลดลง และความล่าช้าของการลงทุนจากทั 7งภาครัฐและเอกชน  นอกจากนี 7 อตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ตา่งประเทศที�ผนัผวนอย่างมาก ท่ามกลางแรงกดดนัของกระแสเงินทุนไหลออกซึ�งเป็นผลมาจากมาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริมาณของธนาคารกลางสหรัฐ  ทําให้คา่เงินบาท ณ สิ 7นปี ออ่นคา่ลงมากกวา่ร้อยละ B	 เมื�อเทียบกบัปีก่อนหน้า 
 
 ในปีนี 7 ธุรกิจของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) เริ�มต้นอย่างแข็งแกร่งในทุกด้าน ส่งผลให้อตัราการเติบโต
เพิ�มขึ 7นอย่างโดดเด่น  ธุรกิจสินเชื�อเช่าซื 7อรถยนต์ได้รับอานิสงส์จากยอดจําหน่ายรถยนต์ภายในประเทศที�ยังคงอยู่ใน
ระดบัที�สงู เป็นผลจากการยอดการส่งมอบรถยนต์คงค้างจากนโยบายการคืนภาษีรถยนต์คนัแรกของรัฐบาลในปีก่อน
หน้า อย่างไรก็ตาม เมื�อประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐเริ�มอ่อนตวัลงและความไม่สมดลุทางเศรษฐกิจ
ได้ก่อตัวขึ 7นแทนที� ผนวกกับแรงกดดันจากความขัดแย้งทางการเมืองที�เพิ�มขึ 7นจากการชุมนุมในกรุงเทพมหานคร
ระหว่างไตรมาสสุดท้ายของปี ส่งผลให้ธุรกิจของธนาคารทิสโก้ประสบกับการชะลอตัวอย่างรุนแรงจนถึงสิ 7นปี  
ท่ามกลางภาวะความผนัผวนทางเศรษฐกิจ กําไรสุทธิของธนาคารทิสโก้เพิ�มขึ 7นร้อยละ � อยู่ที� �,D�� ล้านบาท และ
สินเชื�อเติบโตมากกว่าร้อยละ B� ซึ�งการเติบโตได้รับแรงสนับสนุนจากฐานะเงินกองทุนที�แข็งแกร่งและสภาพคล่อง
ส่วนเกินที�มีอยู่อย่างเพียงพอ ในช่วงปีที�ผ่านมา ธนาคารประสบความสําเร็จในการเพิ�มทุน ส่งผลให้ฐานะเงินกองทุน
ของธนาคารทิสโก้แข็งแกร่งขึ 7นด้วยอตัราเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี�ยงมากกวา่ร้อยละ BO 

 
กลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ยังคงมุ่งเน้นการขยายบริการทางการเงินแก่ลูกค้า O กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ สายงานกลุ่ม

ลกูค้ารายย่อย (Retail Banking) สายงานกลุ่มลกูค้าบรรษัท (Corporate Banking) และ สายงานจดัการธนบดีและ
กองทนุ (Wealth & Asset Management) พร้อมกบัรักษามาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการที�ดีและมีความซื�อตรง    

 
ตลอดหลายปีที�ผ่านมา สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อย เติบโตได้อย่างโดดเด่น ทั 7งในธุรกิจหลกัจากสินเชื�อเช่า

ซื 7อและธุรกิจใหม่อื�นๆ รวมถึง ธุรกิจนายหน้าประกันภัย (Bancassurance) และธุรกิจสินเชื�อเพื�อการอปุโภคบริโภค 
(Consumer Finance) ธนาคารได้ขยายช่องทางและพื 7นที�ให้บริการผ่านสาขาสํานกัอํานวยสินเชื�อและสาขาธนาคาร
ครอบคลมุทุกภูมิภาคทั�วทั 7งประเทศ  ในขณะที�แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตวัลงและความไม่แน่นอนเพิ�มสงูขึ 7น สายงาน
กลุม่ลกูค้ารายย่อยจะมุง่เน้นด้านการเติบโตอย่างมีคณุภาพและสร้างความพงึพอใจของลกูค้า โดยยงัคงรักษาคณุภาพ
สินทรัพย์ที�ดีไว้ ธุรกิจสายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัท ยงัคงขยายตวัอย่างตอ่เนื�อง ด้วยพอร์ตสินเชื�อที�เติบโตสงูกว่าร้อยละ 
�O โดยมุ่งเน้นการขยายตวัในธุรกิจสินเชื�อโครงการ บริการด้านที�ปรึกษาทางการเงิน และธุรกิจสินเชื�อเพื�อการซื 7อ
สินทรัพย์สําหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้วยความพยายามที�จะจดัสรรแนวทางการตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าเชิงรุก จึงสามารถสร้างผลตอบแทนในการสร้างฐานธุรกิจให้กับสายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัทอย่าง
ตอ่เนื�อง ซึ�งสนบัสนนุการเติบโตในอนาคตแม้ในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที�ไม่เอื 7ออํานวย ด้านสายงานจัดการธนบดี
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จดัสรรการให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลกูค้าธนบดี โดยให้ความสําคญัตอ่การให้คําแนะนําและบริการด้านการลงทุนที�
เตม็ไปด้วยคณุภาพ 

 
ธนาคารทิสโก้ยึดมั�นในมาตรการกํากับดูแลกิจการที�เข้มแข็งของกลุ่มทิสโก้ในทุกระดบัภายในองค์กร  โดย

กลุ่มบริษัททิสโก้ได้รับประกาศนียบัตรสําหรับนโยบายต่อต้านทุจริตและผ่านการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์จาก 
"โครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption) และยงัได้รับรางวลั “องค์กรโปร่งใส” (NACC Integrity Awards) ประจําปี � จาก
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื�อเป็นเกียรติแก่องค์กรชั 7นนํา ทั 7งจากภาครัฐและ
เอกชน ในด้านความโปร่งใสและการกํากับดูแลกิจการที�ดี  นอกจากนี 7 กลุ่มทิสโก้ยังได้รับรางวลั “บริษัทจดทะเบียน
ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี�ยม” (Top Corporate Governance Report Awards) จากการประกาศรางวลั SET 
Awards 2013 ติดตอ่กนัเป็นปีที�สามอีกด้วย   

 
ด้านการพฒันาองค์กรอย่างยั�งยืน กลุม่ทิสโก้ได้ดําเนินการปรับปรุงแบรนด์ในปี �> เพื�อสง่เสริมภาพลกัษณ์

องค์กรให้ทนัสมยั เพื�อดงึดดูลกูค้าในวงกว้าง และเพิ�มการรับรู้และการเข้าถงึได้แก่คนภายนอก วิสยัทศัน์องค์กรรูปแบบ
ใหมถ่กูสร้างขึ 7นภายใต้แนวคิดเรียบง่ายที�วา่ “โอกาส สร้างได้” กลุม่ทิสโก้ต้องการเปลี�ยนจุดยืนใหม่ ให้เป็นตวัแทนของ
องค์กรที�มีความเชี�ยวชาญในการสร้างโอกาสและให้คําแนะนําแก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วนเพื�อนําพาไปสู่อนาคตที�ดี
ขึ 7น โดยมีภาพลกัษณ์ใหม่ที�น่าจดจําอย่าง ตราสญัลกัษณ์ “วงแหวนแห่งโอกาส” กลุ่มทิสโก้ตั 7งเป้าที�จะเป็นสญัลกัษณ์
ของโอกาสในสงัคมไทยในอนาคต 

 
การพัฒนาองค์กรอีกด้านที�สําคัญ คือ การพัฒนากลุ่มทิสโก้ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ผ่านช่องทางของ

ทรัพยากรบคุคล ด้วยความเชื�อว่าทรัพยากรบุคคลคือทรัพยากรที�มีคณุค่ามากที�สดุในองค์กร จึงยึดมั�นเป็นอย่างยิ�งใน
การสนับสนุนการสร้างความสมัพันธ์ที�ดีของพนักงานจากทุกตําแหน่งและทุกระดบั รวมถึงสร้างวฒันธรรมองค์กรที�
แข็งแกร่งที�กระตุ้นให้พนกังานดงึความสามารถเฉพาะตวัและการทํางานเป็นทีมมาใช้ร่วมกนัในการทํางานได้เป็นอย่าง
ดี  การสนบัสนุนหน่วยงาน Employee Relations ช่วยกระตุ้นให้พนกังานมีจิตสํานึกรักองค์กรและสร้างพื 7นฐานการ
เป็นองค์กรแห่งความสุข  อีกทั 7ง โครงการพัฒนาความเชี�ยวชาญของพนักงานได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื�องใน
พนักงานทุกระดบั  ด้วยความมุ่งมั�นของกลุ่มทิสโก้ที�ผ่านมาโดยตลอด ส่งผลให้พนักงานมีความยึดมั�นกับองค์กรใน
ระดบัที�สงูมาก ทําให้กลุม่ทิสโก้ได้รับรางวลั “นายจ้างดีเดน่ ประจําปี �>” โดยบริษัท Aon Hewitt เพื�อเป็นเกียรติคณุ
แห่งความสําเร็จทางด้านการพฒันาทรัพยากรบคุล 

 
สําหรับการดําเนินกิจกรรมเพื�อสงัคมนั 7น กลุ่มทิสโก้จดัตั 7งหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสงัคมเพื�อมอบโอกาส

แก่สังคม เน้นยํ 7าเรื�องการพัฒนาทางด้านการศึกษาและการให้ความรู้ทางการเงินต่อสงัคม  ในปี �> กลุ่มทิสโก้
สนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื�อง ผ่านทางการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส การพัฒนาศกัยภาพครู และ
สนับสนุนการสร้างโรงเรียนและมอบอปุกรณ์ทางการศึกษา ด้านการให้ความรู้ทางการเงินต่อสงัคม กลุ่มทิสโก้ได้จัด
โครงการ “TISCO Fun-nancial Champion” เป็นเวลา  วนั สําหรับนกัเรียนระดบัชั 7นมธัยมศกึษาจํานวน D	 คนจาก
ทั�วประเทศ เพื�อให้โอกาสทางการเรียนรู้ด้านการเงินและสนบัสนุนให้เยาวชนรู้จกัคิดหาวิธีที�จะเป็นรากฐานไปสู่ความ
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ยั�งยืนทางการเงินแก่สงัคม ซึ�งการเรียนการสอนนี 7 จดัทําโดยอาสาสมคัรจากพนกังานกลุ่มทิสโก้ เพื�อสนบัสนุนการมีจิต
อาสาภายในองค์กร  นอกจากนี 7 ความรับผิดชอบต่อสงัคมได้มีการปลูกฝังเข้าไปในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ 
ตั 7งแตจ่ริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การดแูลรักษาสิ�งแวดล้อม และการช่วยเหลือสงัคม เป็นต้น 

 
สําหรับปี �� นบัเป็นอีกปีที�เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกบัความท้าทาย ท่ามกลางความผนัผวนสงูจากปัจจยั

หลายด้าน โดยแนวโน้มการเติบโตอยู่ในระดบัที�ไม่เอื 7ออํานวย ซึ�งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจต้อง
เผชิญกบัความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ทางการเมืองที�จะเกิดขึ 7น  อย่างไรก็ดี ด้วยพื 7นฐานทางเศรษฐกิจที�แข็งแกร่ง
ของประเทศ ผนวกกบัภาคการเงินการธนาคารที�มั�นคงจะช่วยรองรับความผนัผวนระยะสั 7นหรือสถานการณ์การเมืองที�
ยืดเยื 7อออกไปได้   ด้วยความท้าทายดงักล่าว กลุ่มทิสโก้จึงมีนโยบายในการบริหารที�จะเพิ�มความระมดัระวงัและเน้น
คณุภาพของสินทรัพย์มากยิ�งขึ 7น ตลอดจนเน้นยํ 7าในการสร้างรากฐานความมั�นคงจากภายในองค์กรสําหรับการเติบโต
ในอนาคต 

 
ในโอกาสนี 7 คณะกรรมการขอขอบคณุลกูค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ และผู้ ถือหุ้นที�ได้ให้การสนบัสนุนบริษัทและ

ผลกัดนัให้กลุม่ทิสโก้ฝ่าฟันความท้าทายมาโดยตลอด อีกทั 7งขอขอบคณุผู้บริหารและพนกังานทุกคนในความตั 7งใจและ
ทุ่มเทที�มีให้แก่กลุม่ทิสโก้เพื�อนําความก้าวหน้ามาสูก่ลุม่ทิสโก้สืบตอ่ไป 

 

                                  คณะกรรมการ
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วาระที) 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ 
จาํกัด (มหาชน) สําหรับปีสิ 4นสุดวันที) 31 ธันวาคม 2556 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

จากรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารทิสโก้ จํากัด 
(มหาชน) ได้แสดงฐานะการเงินอย่างถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตามหลกัการบัญชีที�รับรองทั�วไป คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ สอบบัญชีว่างบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดง 
ผลประกอบการและฐานะการเงินของธนาคารทิสโก้ถูกต้องตามที�ควร ทั 7งนี 7 รายงานของผู้สอบบญัชี งบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ 7นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ปรากฏในเอกสารแนบ � ของรายงานประจําปี  
 
ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) สําหรับปีสิ 7นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2556 
 

คะแนนเสียงที)ต้องใช้เพื)อผ่านมติ 

มติที�ประชมุในวาระนี 7 ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที) 4 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากกาํไรจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2556 และ 
                    อนุมัติการจัดสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2556 เป็นเงินกองทุน 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ในปี 2556 ธนาคารมีกําไรสทุธิจํานวน 2,877,201,104 บาท เพิ�มขึ 7น 120,178,143 บาทจากปี 2555 ตามพระราชบญัญัติ 
บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย การจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากกําไร         
ที�เป็นเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สว่นที�เหลือจากการจดัสรรเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย  เนื�องจากเงินสํารองตาม
กฎหมายได้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่จําเป็นต้องจัดสรรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2556  
เพิ�มเติมอีก ทั 7งนี 7 ธนาคารทิสโก้มีกําไรจากผลการดําเนินงานและกําไรสะสมที�ยงัไม่ได้จดัสรร ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2556 ตามรายละเอียดดงันี 7   

งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2556 ของธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน)  

ธนาคารมีกําไรสะสมที�สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลสําหรับปี 2556 จํานวน 9,675,566,744 บาท โดยธนาคาร      
ได้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 คิดเป็นจํานวนเงินรวมทั 7งสิ 7น 655,337,026 บาท ดงันั 7น ธนาคารจะมีกําไรสะสมที�ยงั
ไมไ่ด้จดัสรร ณ สิ 7นปี 2556 จํานวน 9,020,229,718 บาท  

ธนาคารมีนโยบายที�จ่ายเงินปันผลในอัตราที�เหมาะสมตามผลการดําเนินงาน โดยคงไว้ซึ�งอัตราส่วนเงินกองทุน        
ต่อสินทรัพย์เสี�ยงที�แข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ทั 7งนี 7 อัตราการจ่าย         
เงินปันผลปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 22.8 ของกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน เทียบกับอตัราร้อยละ 44.9 ในปี 2555   
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของธนาคารที�กําหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล           
ในอัตราที�เหมาะสมเพื�อให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี�ยง (BIS Ratio) สูงกว่าร้อยละ 12 ในฐานะธนาคาร
พาณิชย์ที�มีคณุสมบติัตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  

 

กําไรสะสมที�ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ ต้นปี 2556 

บาท 

6,804,321,551 

กําไรสทุธิของธนาคารสําหรับปี �> 2,877,201,104 

ผลกําไร/ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 5,220,869 

กาํไรสะสมที)ยังไม่ได้จัดสรร  9,686,743,524 

ปรับรายการที�ไมใ่ช่เงินสด (11,176,780) 

กาํไรสะสมที)สามารถจัดสรรเป็นเงนิปันผลสําหรับปี 2556 9,675,566,744 

เงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายจากผลการดําเนินงานของปี 2556  (655,337,026) 

กาํไรสะสมที)ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ 4นปี 2556 9,020,229,718 
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ในการนี 7 คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานปี 2556
ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 7 

- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรจากผลการดําเนินงานของปี 2556 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัและ 
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นจํานวนเงินทั 7งสิ 7น 655,337,026 บาทโดยจ่ายเมื�อ                 
วนัที� 17 มกราคม 2557 

และเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัดงัตอ่ไปนี 7 
- การจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2556 ส่วนที�เหลือจากการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินกองทุนตาม

เกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม 
 
ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรจากผลการดําเนินงาน
สําหรับปี 2556 และอนุมติัการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2556 เป็นเงินกองทุน 

 

คะแนนเสียงที)ต้องใช้เพื)อผ่านมติ 

มติที�ประชมุในวาระนี 7 ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที) 5  พจิารณาอนุมัตกิารเพิ)มทุนของธนาคาร โดยการออกหุ้นสามัญเพิ)มทุน 
 

ธนาคารทิสโก้มีการเติบโตอย่างต่อเนื�องตลอดช่วงหลายปีที�ผ่านมา ขณะที�แนวโน้มการเติบโตในปี 2557 มี
ทิศทางชะลอตัว เนื�องจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจเพิ�มสูงขึ 7นจากความไม่แน่นอนของ
ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ทั 7งนี 7 เพื�อสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต และเพื�อให้แน่ใจว่ามีเงินกองทุนอยู่ใน
ระดับที�เพียงพอสามารถรองรับสภาพแวดล้อมที�ผ ันผวนมากขึ 7น ตลอดจนรักษาความแข็งแกร่งของระดับ
เงินกองทุน ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที�มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารมี
แผนการที�จะออกหุ้ นสามัญเพิ�มทุนตามแผนการบริหารเงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้เพื�อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของเงินกองทุนในทุกระดับ  

ธนาคารทิสโก้จะออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 102,396,410 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นยอดเงินทั 7งสิ 7น 
1,023,964,100 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคาร โดยการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจะจัดสรรตามอตัราส่วน 8 หุ้น
เดิม (หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ�มทุน ที�ราคาเสนอขายหุ้นละ 23.89 บาท ซึ�งราคาเสนอขาย
คํานวณจากมลูคา่ตามบญัชีของสว่นของเจ้าของ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

ในกรณีที�มีหุ้นสามญัเพิ�มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว ในรอบที�สอง 
ธนาคารจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุสว่นที�เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�แสดงความจํานงในการจองซื 7อหุ้นสามญัเพิ�มทุนเกิน
สิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้น 

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนุมติัดงัต่อไปนี 7 
 
(1) อนมุติัการเพิ�มทนุของธนาคารด้วยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 

(�) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 102,396,410 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคาร
ตามอตัราส่วน 8 หุ้นเดิม (หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ�มทุน ในกรณีที�มีเศษหุ้นของหุ้นสามญั  
เพิ�มทนุจากการจดัสรร ธนาคารจะปัดเศษของหุ้นนั 7นทิ 7ง โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 23.89 บาท 

 ในกรณีที�มีหุ้ นสามัญเพิ�มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ นในรอบแรกแล้ว             
ในรอบที�สอง ธนาคารจะจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุนส่วนที�เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมที�แสดงความจํานงในการจอง       
ซื 7อหุ้นสามญัเพิ�มทนุเกินสิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้น 

 
(O) ผู้ ถือหุ้นซึ�งปรากฎรายชื�อในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 12 พฤษภาคม 2557 เป็นผู้ มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้ น    

เพิ�มทนุ (Right Offering) 

(�) มอบอํานาจให้คณะกรรมการธนาคาร หรือกรรมการผู้ จัดการใหญ่ในการกําหนดรายละเอียดอื�นที�เกี�ยวข้องกับ    
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน ไม่ว่าจะเป็นการจดัสรรรอบเดียวหรือหลายรอบ รวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะ ระยะเวลา
การเสนอขาย ราคาใช้สิทธิ ระยะเวลาการชําระเงิน และข้อกําหนดและเงื�อนไขอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการจัดสรร      
หุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้มเดิมของธนาคาร 
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คะแนนเสียงที)ต้องใช้เพื)อผ่านมต ิ

มติที�ประชุมในวาระนี 7ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั 7งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและ  
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที) 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ) มทุนจดทะเบียนของธนาคารเพื) อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญ          
เพิ)มทุน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เพื)อให้สอดคล้องกับการเพิ)มทุน
จดทะเบียน 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื�อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของธนาคาร ตามรายละเอียดในวาระ 5 ธนาคารจะเพิ�ม     
ทุนจดทะเบียนจาก 8,191,712,820 บาทเป็น 9,215,676,920 บาท โดยเพิ�มทุนจดทะเบียนเป็นจํานวน 1,023,964,100 
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 102,396,410 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของธนาคาร เป็นจํานวน 
1,023,964,100 บาท จาก 8,191,712,820 บาทเป็น 9,215,676,920 บาท 

เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของธนาคารดงักล่าวคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและ
อนมุติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 ดงันี 7 
 

ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน  : 9,215,676,920 บาท (เก้าพันสองร้อยสิบห้าล้าน
หกแสนเจ็ดหมื�นหกพันเก้า
ร้อยยี�สิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น : 921,567,692 หุ้น (เ ก้า ร้อยยี�สิบ เอ็ดล้านห้า
แสนหกหมื�นเจ็ดพันหกร้อย
เก้าสิบสองหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ  : 10 บาท (สิบบาท) 
 โดยแยกออกเป็น    
 หุ้นบริุมสทิธิ : 104 หุ้น (หนึ�งร้อยสี�หุ้น) 
 หุ้นสามญั : 921,567,588 หุ้น (เ ก้า ร้อยยี�สิบ เอ็ดล้านห้า

แสนหกหมื�นเจ็ดพันห้าร้อย
แปดสิบแปดหุ้น) 

 
คะแนนเสียงที)ต้องใช้เพื)อผ่านมติ 
มติที�ประชมุในวาระนี 7  ต้องการคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั 7งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที) 7 พจิารณาอนุมัตจิาํนวนกรรมการและการแต่งตั �งกรรมการ 

 

 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้ผู้ ถือหุ้ นโดยมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นกําหนดจํานวนผู้ ที�จะดํารงตําแหน่งกรรมการ       
ของบริษัทเป็นครั 7งคราวโดยให้มีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั 7งนี 7 ไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั 7งหมด         
ต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร และมีกรรมการที�มีสญัชาติไทยตามที�กฎหมายกําหนด  

นอกจากนี 7 ข้อบังคับบริษัทกําหนดให้ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปีทุกครั 7ง ให้เลือกตั 7งคณะกรรมการ 
ทั 7งชดุพร้อมกนัในคราวเดียว โดยให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตั 7งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี 7 

(G) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ)งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที)ตนถือคณูด้วยจํานวนกรรมการที)จะเลือกตั �ง 

(:) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที)มีอยู่ทั �งหมดตาม (G) เลือกตั �งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

ในกรณีที)เลือกตั �งบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 

(>) บุคคลซึ)งได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั �งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ      

ที)จะพึงมี ในกรณีที)บุคคลซึ)งได้รับการเลือกตั �งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการ        
ที)จะพงึมี ให้เลือกโดยวิธีจบัสลากเพื)อให้ได้จํานวนกรรมการที)จะพงึมี 

เพื�อให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี กฎหมาย และกฎข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง โดยคํานึงถึงความต้องการ
และประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่จะพิจารณาคดัเลือก
และกลั�นกรองบุคคลที�มีคณุสมบติัเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความ
เข้าใจเพียงพอด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื�นๆ เสนอต่อคณะกรรมการเพื�อนําเสนอต่อผู้ ถือหุ้น
เพื�อพิจารณาแตง่ตั 7งกรรมการ 

นอกจากนี 7บุคคลที�ได้รับคดัเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ จะต้องมีคณุสมบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัการ
กํากบัดแูลกิจการของทิสโก้ ซึ�งเข้มงวดกวา่ประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดงันี 7 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั 7งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง ทั 7งนี 7 ให้นบัรวมถงึหุ้นที�ถืออยู่โดยผู้ ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั 7นๆ ด้วย  

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที�เป็น บิดา
มารดา คูส่มรส พี�น้อง และบตุร รวมทั 7งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือ
บคุคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามลักษณะที�กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุน กับบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที�อาจเป็นการขัดขวาง         
การใช้วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทั 7งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไม่ใช่             
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 
นิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง 
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้ บริหาร หรือหุ้ นส่วนผู้ จัดการของสํานักงาน 
สอบบัญชี ซึ�งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง
สงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ�งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 
นิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ทั 7งนี 7 ในกรณีที�ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็น               
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั 7น
ด้วยเว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั 7งขึ 7นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น   
ซึ�งเป็นผู้ ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้ นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษา             
ที� รับเงินเดือนประจํา หรือ ถือหุ้ นเกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้ นที�มีสิทธิออกเสียงทั 7งหมดของบริษัทอื�น            
ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย และ  

9. ไมมี่ลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที�เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทของบุคคลที�ได้รับ 
การคดัเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอ      
ให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณากําหนดจํานวนกรรมการ 9 คน และอนุมัติการแต่งตั 7งบุคคลดังต่อไปนี 7เป็นกรรมการบริษัท 
ทั 7งนี 7ขึ 7นอยู่กับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดประวติัผู้ ที�ได้รับการเสนอเป็นกรรมการบริษัท 
ปรากฏตามที�แนบมาพร้อมนี 7 
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ชื)อ ตาํแหน่งที)เสนอ 
1. นายปลิว  มงักรกนก กรรมการอิสระ  
2. นางอรนชุ อภิศกัดิrศิริกลุ กรรมการ 
O. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ กรรมการอิสระ 
4. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการอิสระ  
5. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอิสระ 
>. นายสถิตย์ ออ๋งมณี กรรมการ 
7. นายยาสโุร่ โยชิโคชิ กรรมการ 
8. นายชือ-เหา ซุน  กรรมการ 
W. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล                    กรรมการ 

 

 

 

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติจํานวนกรรมการของบริษัทที� W คน และแต่งตั 7งกรรมการ    
ตามที�เสนอ ทั 7งนี 7ขึ 7นอยู่กบัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
คะแนนเสียงที)ต้องใช้เพื)อผ่านมติ 

มติที�ประชุมในวาระนี 7 สําหรับการพิจารณาอนุมัติจํานวนกรรมการของบริษัท ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  สําหรับการพิจารณาแต่งตั 7งกรรมการ ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม 
(Cumulative Voting) ตามข้อบงัคบัของบริษัท  
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ประวัตบุิคคลที)ได้รับการเสนอชื)อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

1. ชื)อ : นายปลิว มังกรกนก 
 

ตาํแหน่งที)เสนอเพื)อรับการแต่งตั 4ง : 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 7งหมด 

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  ไม่มี 

จาํนวนครั4งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

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

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

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

จาํนวนปีที)ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)              6 ปี            

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งแรก: 2 กนัยายน 2551) 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                        9 ปี        

  (วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

   (วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งแรก: 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 7งพวงแก้ว 
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 M 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 7ง จํากดั  

สมาคมธนาคารไทย 
 

  

คุณสมบัตเิพิ)มเตมิสําหรับกรรมการอิสระ   

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ���� 

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนี 7กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล   
ที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง � ปี ที�ผ่านมา 

  

�.B เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับ
เงินเดือนประจํา 

 ���� 

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

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

2. ชื)อ : นางอรนุช  อภศัิกดิ^ศริิกุล  

 ตาํแหน่งที)เสนอเพื)อรับการแต่งตั 4ง : 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  

จาํนวนครั4งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

  8 ครั 7ง จากทั 7งหมด   8 ครั 7ง 

12 ครั 7ง จากทั 7งหมด 12 ครั 7ง 

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการบริหาร 

  7 ครั 7ง จากทั 7งหมด  7 ครั 7ง 

12 ครั 7ง จากทั 7งหมด 12 ครั 7ง 

จาํนวนปีที)ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)             6  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งแรก: 2 กนัยายน 2551) 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                       9  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งแรก: 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 
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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 M 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 

 

3. ชื)อ : รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์  

ตาํแหน่งที)เสนอเพื)อรับการแต่งตั 4ง : 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  

จาํนวนครั4งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)   
คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

  8  ครั 7ง จากทั 7งหมด   8 ครั 7ง 
13  ครั 7ง จากทั 7งหมด 13 ครั 7ง/1 

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

/1 เข้าร่วมประชมุในฐานะที�ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 
/2 ได้รับแตง่ตั 7งเป็นกรรมการบริษัท เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2556 
/3 ได้รับแตง่ตั 7งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2556 
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จาํนวนปีที)ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 

 

 
: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)             6  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งแรก: 2 กนัยายน 2551) 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                       9  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งแรก: 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 7กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล   
ที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง � ปี ที�ผ่านมา 

  

�.B เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับ
เงินเดือนประจํา 

 ���� 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

69 

 
 
 

ประวัตบุิคคลที)ได้รับการเสนอชื)อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

4. ชื)อ : นางภัทรียา เบญจพลชัย  

ตาํแหน่งที)เสนอเพื)อรับการแต่งตั 4ง : กรรมการอิสระ  

อายุ : 59 

สัญชาติ : ไทย  

วุฒกิารศกึษา : พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑติ (บริหารธุรกิจ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

บญัชีบณัฑิต (บญัชีทฤษฎี) 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (หลกัสตูร วตท. รุ่นที� B) 
    สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

หลกัสตูรผู้บริหาร (The Executive Program) 
    มหาวทิยาลยัมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประกาศนียบตัรด้านการสอบบญัชีชั 7นสงู                   
    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  

จาํนวนครั4งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

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

  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกํากบัดแูล
กิจการ 

  13 ครั 7ง จากทั 7งหมด  13 ครั 7ง 

  2 ครั 7ง จากทั 7งหมด  2 ครั 7ง 

  ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

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

  คณะกรรมการตรวจสอบ  13 ครั 7ง จากทั 7งหมด13 ครั 7ง 
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จาํนวนปีที)ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)             4  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งแรก: 11 มิถนุายน 2553) 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                       3  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งแรก: 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 

2553-ปัจจบุนั คณะกรรมการวนิยักรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทที�ออกหลกัทรัพย์ 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

2550-ปัจจบุนั ที�ปรึกษากิตติมศกัดิr 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 7กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล  
ที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง � ปี ที�ผ่านมา 

  

�.B เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับ
เงินเดือนประจํา 

 ���� 

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

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

5. ชื)อ : ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์    
 

ตาํแหน่งที)เสนอเพื)อรับการแต่งตั 4ง : 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 

จาํนวนครั4งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

5  ครั 7ง จากทั 7งหมด 6 ครั 7ง 

2 ครั 7ง จากทั 7งหมด 2 ครั 7ง 
 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จาํนวนปีที)ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)             1  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งแรก: 25 เมษายน 2556) 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                       1  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งแรก: 25 เมษายน 2556) 
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การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน   

กลุ่มทสิโก้   

            2556-ปัจจุบนั 

            2556-ปัจจุบนั 

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 (< 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 7นสงู (ท.BB)  
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 M 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 7งโดยรอง
นายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สวุรรณคีรี) 
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลโครงการ
ตามแผนฟื7นฟเูศรษฐกิจระยะที� 2 

ที�ปรึกษาประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามและ
ประเมินผลภาวะเศรษฐกิจมหภาค 

 

กระทรวงศกึษาธิการ 
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

องค์การเภสชักรรม 
กระทรวงพาณิชย์  

 
 

สํานกันายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 
 
สภาผู้แทนราษฎร 

 

 

คุณสมบัตเิพิ)มเตมิสําหรับกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ���� 

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนี 7กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล  
ที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง � ปี ที�ผ่านมา 

  

�.B เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับ
เงินเดือนประจํา 

 ���� 

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

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

 

6. ชื)อ : นายสถติย์ อ๋องมณี 
 

ตาํแหน่งที)เสนอเพื)อรับการแต่งตั 4ง : 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 7งหมด 

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  ไม่มี 

จาํนวนครั4งการเข้าร่วมประชุมในปี 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 M ปี) 

  

-ไม่มี-   
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ประวัตบุิคคลที)ได้รับการเสนอชื)อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

 

 

7. ชื)อ : นายยาสุโร่ โยชิโคชิ  
Mr. Yasuro Yoshikoshi 

 

ตาํแหน่งที)เสนอเพื)อรับการแต่งตั 4ง : 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  

จาํนวนครั4งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  -ไม่มี- 
* ได้รับการแตง่ตั 7งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการโดยมติที�ประชมุคณะกรรมการเมื�อ
วนัที� �	 ธนัวาคม �> และได้รับความเหน็ชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย
เมื�อวนัที� �B มกราคม �� 

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  -ไม่มี- 
* ได้รับการแตง่ตั 7งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการโดยมติที�ประชมุคณะกรรมการเมื�อ
วนัที� �	 ธนัวาคม �> และได้รับความเหน็ชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย
เมื�อวนัที� �B มกราคม �� 

จาํนวนปีที)ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)                        	 ปี  

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งล่าสดุ: �B มกราคม 2557) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งแรก: �B มกราคม 2557) 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                                  	 ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งล่าสดุ: �B มกราคม 2557) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งแรก: �B 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. 2556-ปัจจบุนั Managing Director MHCB Consulting (Thailand) Co., Ltd. 

        หน่วยงานอื'น   

-ไม่มี-   

ประสบการณ์การทาํงาน   

    กลุ่มทิสโก้   

            - ไม่มี-   

    อื)นๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)  

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

Mizuho Bank, Ltd., Head Office 

  2549-2551 General Manager Financial Institution 
Division 

Interllectual Property Bank 
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ประวัตบุิคคลที)ได้รับการเสนอชื)อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

 

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

ตาํแหน่งที)เสนอเพื)อรับการแต่งตั 4ง : 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  

จาํนวนครั4งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

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

  คณะกรรมการบริหาร    BB ครั 7ง จากทั 7งหมด B� ครั 7ง* 

  ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)  

  คณะกรรมการบริหาร  BB ครั 7ง จากทั 7งหมด B� ครั 7ง* 

  *ไมไ่ด้เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการและการประชมุคณะกรรมการบริหารด้วยตนเอง B ครั 7งแต่เข้าร่วม

การประชมุผ่านทางโทรศํพท์ 

จาํนวนปีที)ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)                    2 ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งแรก: 28 มิถนุายน 2554) 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                              - 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน   

กลุ่มทสิโก้   

2555-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

2554-ปัจจบุนั กรรมการ  

2555-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 
      

9. ชื)อ : นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล  

ตาํแหน่งที)เสนอเพื)อรับการแต่งตั 4ง : 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 	.41% ของหุ้นที�ชําระแล้วทั 7งหมด  

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จาํนวนครั4งการเข้าร่วมประชุมในปี 2MM: : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

  D ครั 7ง จากทั 7งหมด   D ครั 7ง 

B� ครั 7ง จากทั 7งหมด B� ครั 7ง 

 : ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

  � ครั 7ง จากทั 7งหมด   � ครั 7ง 

B� ครั 7ง จากทั 7งหมด B� ครั 7ง 

จาํนวนปีที)ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 

: 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)                      >  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งล่าสดุ: � เมษายน �>) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งแรก: � กนัยายน �B) 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)                                                >  ปี 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งล่าสดุ: �เมษายน �>) 

(วนัที�ได้รับการแตง่ตั 7งครั 7งแรก: B� ธนัวาคม �B) 
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การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้   
�O-ปัจจบุนั 
��-ปัจจบุนั 
�B-ปัจจบุนั 

กรรมการผู้จดัการใหญ่* 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)   
 

��-ปัจจบุนั 
 

กรรมการผู้จดัการใหญ่* 
กรรมการ  
กรรมการบริหาร 

ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 
 

��-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพื�อการกศุล 

อื)นๆ   
บริษทัอื'นที'อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

-ไม่มี-   
บริษทัจดทะเบียนอื'น  

-ไม่มี-   

บริษทัอื'น (3 แห่ง)   

�>-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โดลไทยแลนด์ จํากดั 

�O-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิ 7ง จํากดั 

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

หน่วยงานอื'น (1 แห่ง)   

�O-ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมธนาคารไทย 

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

ประสบการณ์การทาํงาน  

กลุ่มทสิโก้  
��-�� กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชั�นเทคโนโลยี จํากดั 

��D-�� 
��D-�B 

กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จํากดั 

��-��D  หวัหน้าสายพาณิชย์ธนกิจ บริหารเงิน และ
ระดมเงินออม 

บริษัทเงินทนุ ทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

 ��O-��� 

��B-��� 
กรรมการ 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ                                         
สายการลงทนุในหลกัทรัพย์ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จํากดั 

    อื)นๆ (ในช่วงระยะเวลา M ปี) 
  -ไม่มี- 
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วาระที) 8 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2556 เมื�อวันที� 25 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติ
คา่ตอบแทนสําหรับกรรมการที�ไมไ่ด้ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และ/หรือ
ดํารงตําแหน่งผู้ บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเงินรางวัล เบี 7ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส       
ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลง คณะกรรมการตามที�ได้รับ
มอบหมายจากผู้ ถือหุ้ นจะกําหนดจํานวนเงินที�แน่นอน และจํานวนเงินที�จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั 7งนี 7 ไม่รวมถึง       
สิทธิที�กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื�นเพิ�มเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท       
ให้ปฏิบติัหน้าที�เพิ�มเติม 

ข้อบังคบัของธนาคารกําหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ�งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ�งแทนคณะกรรมการก็ได้ สําหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ ได้รับมอบหมายนั 7นให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนด 
ขอบเขตหน้าที�ของกรรมการที�ได้รับมอบหมายให้ปฏิบติังานในคณะกรรมการชดุอื�นปรากฏตามรายละเอียดในส่วนที� 1 
หวัข้อที� 8 การจดัการ และหวัข้อที� 9 การกํากับดูแลกิจการ ของรายงานประจําปี 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่จะเป็น 
ผู้ พิจารณาอตัราค่าตอบแทนที�เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอตัราและองค์ประกอบของค่าตอบแทน
กรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที�มีความสามารถและมีความสําคญัต่อการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการ 
โดยหลีกเลี�ยงการจ่ายคา่ตอบแทนที�มากเกินความจําเป็น คา่ตอบแทนสําหรับกรรมการที�มิได้เป็นผู้บริหารควรพิจารณา
ตามหลกัปฏิบัติโดยทั�วไปในอุตสาหกรรมนั 7นๆ ซึ�งพิจารณาจากประสบการณ์ทํางาน ความตั 7งใจและทุ่มเท รวมทั 7ง
คุณประโยชน์ต่างๆ ที�กรรมการแต่ละคนสามารถทําให้กับบริษัทได้ ในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้          
กรรมการรายใดทําหน้าที�เพิ�มเติม (เช่น การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น) กรรมการรายนั 7นจะได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ�มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที�ได้รับ
มอบหมายหน้าที�เพิ�มเติมดงักลา่ว   

อนึ�ง สําหรับคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทในกลุม่ทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท 
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึ�งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ว ในปี 2556 กลุ่มทิสโก้มีการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่กรรมการที�มิได้ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และ/หรือ ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ในรูปแบบและอตัราเดียวกบัที�จ่ายให้กรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลง คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทตามที�ได้รับ
มอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินที�แน่นอน และจํานวนเงินที�จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั 7งนี 7 ไม่รวมถึงสิทธิ      
ที�กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื�นเพิ�มเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบติั
หน้าที�เพิ�มเติม 

ในการนี 7 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
เพื�อให้มั�นใจวา่อตัราคา่ตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกบัภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ จากการ
พิจารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทนในปัจจุบัน พบว่าอตัราดงักล่าวสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั�วไปในอุตสาหกรรม
เดียวกนั   
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คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที�มิได้ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) และ/หรือ ดํารงตําแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุม่ทิสโก้ ในรูปของเงินรางวลั เบี 7ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน 
และโบนสั ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลง คณะกรรมการ 
ตามที�ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้น จะกําหนดจํานวนเงินที�แน่นอน และจํานวนเงินที�จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั 7งนี 7     
ไม่รวมถึงสิทธิที�กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื�นเพิ�มเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทให้ปฏิบติัหน้าที�เพิ�มเติม นอกจากนี 7 คณะกรรมการยังเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ     
ซึ�งได้จ่ายในปี 2556  แก่กรรมการหนึ�งท่านที�มิได้เป็นผู้บริหารในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ตั 7งแต่เดือนมกราคม – 
เมษายน 2556 เป็นจํานวนเงินรวมทั 7งสิ 7น 160,000 บาท (เดือนละ 40,000 บาท) 

 
ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในอตัราเดิมให้แก่กรรมการที�มิได้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ/หรือ ดํารงตําแหน่งผู้ บริหารของบริษัท         
ในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเงินรางวลั เบี 7ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสั ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี    
โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลง คณะกรรมการตามที�ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้น จะกําหนด
จํานวนเงินที�แน่นอน และจํานวนเงินที�จะจ่ายจริงในแตล่ะคราว ทั 7งนี 7 ไมร่วมถงึสิทธิที�กรรมการจะได้รับคา่ตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์อื�นเพิ�มเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที�เพิ�มเติม และคณะกรรมการ  
เห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบคา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั 
 
คะแนนเสียงที)ต้องใช้เพื)อผ่านมติ 

มติที�ประชมุในวาระนี 7 ต้องการคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทั 7งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 
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วาระที) 9 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั 4งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2557 
 

 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ข้อบงัคบัของธนาคารกําหนดให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั 7งผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทน
ของผู้ สอบบัญชีของธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีธนาคารสําหรับปี 2556              
ตามแนวปฏิบัติเรื�องการคดัเลือกผู้สอบบัญชี และนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื�อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั 7ง
ผู้สอบบญัชี ภายหลงัจากการพิจารณา คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั 7งผู้สอบบญัชีของบริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื�อบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด) เป็นผู้ สอบบัญชีของธนาคารโดยได้รับ
คา่ตอบแทนเป็นจํานวนไมเ่กิน O,��	,			 บาท  

รายละเอียดคา่ตอบแทนสําหรับปี �� เสนอโดยบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นดงันี 7 

  
ค่าตอบแทนสําหรับผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทน        

ผู้สอบบัญชี (บาท) 
เพิ)มขึ 4น
(ลดลง) 

(ร้อยละ) 
 2557 2556  

คา่สอบบญัชี O,�D	,			 O,O>	,			 O.> 
คา่บริการอื�น ��	,			 ��	,			 - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารทสิโก้ O,��	,			 O,>		,			 O.O 
 
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของธนาคารโดย บริษัท สํานกังาน อีวาย สําหรับปี �� จํานวน O,��	,			 บาท เพิ�มขึ 7นจาก
ปีก่อนร้อยละ 3.3 โดยเป็นการปรับเพิ�มขึ 7นตามอตัราเงินเฟ้อและปริมาณธุรกรรมที�เพิ�มขึ 7นของธนาคาร 

สําหรับปี �� บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เสนอรายชื�อผู้สอบบญัชี ดงันี 7 

รายชื)อผู้สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี จาํนวนปีที)สอบบัญชีให้ทสิโก้ 
B. นางสาวรัตนา จาละ    
�. นางสาวรัชดา ยงสวสัดิrวาณิชย์ 
O. นางสาวสมใจ คณุปสตุ  

O�O� 
�WB 
��WW 

O 
- 
- 

โดยผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ�งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ รายละเอียดประวติัผู้สอบบัญชีปรากฏ
ตามที�แนบมาพร้อมนี 7   
 
ภายหลงัจากการพิจารณา คุณภาพงาน ความน่าเชื�อถือ ความเชี�ยวชาญ และระยะเวลาส่งมอบงานของผู้สอบบญัชี
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตั 7งผู้ สอบบัญชีของ
บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารโดยได้รับค่าตอบแทนจํานวนไม่เกิน O,��	,000 บาท  
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ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมตัิแต่งตั �งผู้ สอบบัญชีของบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั (เดิมชื�อบริษัท 
สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด) เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสําหรับปี :;;I โดยได้รับค่าตอบแทนจํานวนไม่เกิน 

>,I:?,??? บาท ทั �งนี � ผู้สอบบญัชีดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีรายชื)อผู้สอบ
บญัชีดงัตอ่ไปนี � 

- นางสาวรัตนา จาละ   ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที� O�O�  และ/ หรือ 

- นางสาวรัชดา ยงสวสัดิrวาณิชย์  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที� �WB  และ/ หรือ 

- นางสาวสมใจ คณุปสตุ     ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที� ��WW 

โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีได้  

 
คะแนนเสียงที)ต้องใช้เพื)อผ่านมติ 

มติที�ประชมุในวาระนี 7 ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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ประวัตผู้ิสอบบัญชี 
 

1. นางสาวรัตนา  จาละ 

อายุ  49 ปี 

การศึกษา  บญัชีมหาบณัฑิต 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  บญัชีบณัฑิต 
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 
 
วันที)ขึ 4นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  2532 

ตาํแหน่งปัจจุบัน    
2541-ปัจจบุนั หุ้นสว่น 
  บริษัท  สํานกังาน อีวาย จํากดั 

ตาํแหน่งอื)น  - 

ประสบการณ์     
2529-ปัจจบุนั  บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
 
จาํนวนปีที)สอบบัญชีให้ทสิโก้ O ปี  

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

- ไมมี่ - 
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     ประวัตผู้ิสอบบัญชี 

2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ^วาณิชย์ 

อายุ  42 ปี 

การศึกษา  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควิชาการเงิน 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
  บญัชีบณัฑิต 
   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4951 
 
วันที)ขึ 4นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  2544 

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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ประวัตผู้ิสอบบัญชี 

 

3. นางสาวสมใจ คุณปสุต  

อายุ  43 ปี 
การศึกษา บญัชีมหาบณัฑิต 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
 บญัชีบณัฑิต 

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 
 
วันที)ขึ 4นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  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) 10      พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 อาํนาจกรรมการ 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การกํากับดูแลกิจการที�ดี เพื�อให้การปฏิบัติตาม
บทบาทด้านการกํากบัดแูลกิจการที�ดีเป็นไปอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะหน้าที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการ
กํากบัดแูลและติดตามการดําเนินงานของบริษัท อํานาจของกรรมการตามที�กําหนดในข้อบงัคบับริษัทจึงควรมีการปรับ
ให้มีความชดัเจนมากขึ 7น เพื�อสะท้อนถงึอํานาจของกรรมการในปัจจบุนั 

ด้วยเหตนีุ 7 คณะกรรมการจงึเห็นควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 33 อํานาจกรรมการ 
ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 7 
 

ข้อบังคับเดมิ ข้อบังคับใหม่ 

ข้อ 33. อาํนาจกรรมการ 

 คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที�จดัการบริษัท
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคบั และมติของที�
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคน
หนึ�งหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ�งแทน
คณะกรรมการก็ได้ สําหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ ได้รับ
มอบหมายนั 7นให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนด 

ประธานกรรมการคนเดียว หรือ กรรมการอื�น
ร่วมกันสองคน มีอํานาจลงลายมือชื�อและประทับตรา
สําคญัของบริษัท กระทําการใดๆ แทนบริษัทได้ 

 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 7นให้คณะกรรมการเป็นผู้ 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 7 ต้องการคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสียงทั 7งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที) 11      พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 43 ดวงตราของบริษัท 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

เพื�อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงแบรนด์และภาพลักษณ์องค์กรของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ สัญลักษณ์ใหม่ภายใต้
แนวความคิด “โอกาสสร้างได้” ได้ถูกสร้างขึ 7นเพื�อสื�อสารถึงภาพลักษณ์และวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กรที�มีความ
เชี�ยวชาญในการสร้างโอกาส โดยสญัลกัษณ์ใหม่จะถูกนํามาแทนที�สญัลกัษณ์เดิมที�มีอยู่ทั 7งหมด เพื�อแสดงถึงความ
เป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัของทกุบริษัทในกลุม่ทิสโก้  
 

ด้วยเหตุนี 7 คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบังคบัข้อ 43 ดวงตราของ
บริษัท ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 7 
  

เดมิ ใหม่ 
 
 
      
 
 

 
 

 

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคบับริษัทข้อ 43 ดวงตราของบริษัท
ตามที�เสนอ 

คะแนนเสียงที)ต้องใช้เพื)อผ่านมติ 

มติที�ประชมุในวาระนี 7 ต้องการคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสียงทั 7งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที) 12      เรื)องอื)นๆ ถ้ามี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


