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 วนัท่ี 23 มีนาคม 2558 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1.  ข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ 
  2. ประวตัิกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
  3.  ข้อบงัคบัของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ในหมวดเร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น 

กรรมการ (วา่ด้วยเร่ืองจ านวน การเลอืกตัง้ และวาระของกรรมการ) เงินปันผล และผู้สอบบญัชี 
 4.   แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

  5. วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
  6. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข  
  7. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และหนงัสอืลงทะเบียนเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  8. รายงานประจ าปี 2557 (แผน่ซีดจี านวน 1 แผน่) 
  9. ซองธุรกิจตอบรับ 

 ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2558 
ได้มีมติก าหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ในวนัที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุม 
ชัน้ 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยมีระเบียบการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

1. แจ้งให้ทราบวา่การบอกกลา่วนดัประชมุเป็นไปโดยชอบ 
2. พิจารณาวา่องค์ประชมุครบหรือไม่ 
3. พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามวาระการประชมุที่สง่มาด้วยนี ้

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั  เวลา และสถานที่ดงักลา่วข้างต้น   
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมแทนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ 
ที่ส่งมาด้วย ทัง้นี ้บริษัทขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะศึกษาและด าเนินการตามข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วม
ประชุมที่ส่งมาด้วยนีเ้พื่อความสะดวกของท่านและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการประชุม นอกจากนี ้หากท่านมี  
ข้อสงสยัหรือค าถามเก่ียวกบัวาระการประชมุที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชีแ้จงในวนัประชมุ ทา่นสามารถสง่
ค าถามลว่งหน้ามายงับริษัทได้ที่  ir@tisco.co.th  หรือโทรสารหมายเลข 02-633-6855 

 อนึง่ บริษัทได้จดัท ารายงานประจ าปี 2557 ในรูปแบบแผน่ซีดี (CD-ROM) ตามที่ได้จดัสง่มาให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมนี ้
หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดงักล่าวแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์     
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ชัน้ 7 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท์ 02-633-6868 โทรสาร 02-633-6855 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
      

 (นายปลวิ มงักรกนก) 
 ประธานคณะกรรมการบริษัท 
 
นกัลงทนุสมัพนัธ์  โทร 0-2633-6868  โทรสาร 0-2633-6855 
ส านกัเลขานกุารบริษัท  โทร 0-2633-7821, 0-2633-6801  โทรสาร 0-2633-6818 

mailto:ir@tisco.co.th
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

ข้อปฏบิัตใินการเข้าร่วมประชุม 

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

ของวนัประชมุ ณ บริเวณสว่นลงทะเบียน ชัน้ 1 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 และผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะ จะได้รับหลกัฐานการลงทะเบียน เพ่ือใช้แสดงต่อเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทส าหรับ 

 รับของช าร่วยและอาหารวา่ง ณ บริเวณ ชัน้ 1 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ในระหวา่งเวลา 10.00-14.00 น.  

 แสดงสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ณ ห้องประชมุ ชัน้ 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 

1.2 ผู้ ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ครบถ้วนชดัเจน 
ดงันี ้

 แจ้งความประสงค์ว่าจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนโดย
การท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีจดัพิมพ์ไว้ในหนงัสือลงทะเบียนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ (ถ้าม)ี ลงลายมือช่ือท้ายหนงัสือลงทะเบียนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

2. การออกเสียงลงคะแนน 
2.1 ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องกรอกการออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือลงทะเบียนเข้าประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

2.2 ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยเห็นด้วยทุกวาระตามจ านวนเสียงทัง้หมด 
หรือ จะออกเสียงแตล่ะวาระก็ได้ โดยการท าเคร่ืองหมาย หน้าข้อท่ีต้องการในหนงัสือลงทะเบียนเข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

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

2.4 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบ
ฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งตามจ านวนเสียงทัง้หมด คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ 
“งดออกเสียง” ไมส่ามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ี
เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ซึง่จะสามารถออก
เสียงลงคะแนนเห็นด้วยบางสว่น หรือไมเ่ห็นด้วยบางสว่น หรืองดออกเสียงบางสว่นได้ แตเ่ม่ือรวมกนัแล้วต้อง
ไม่เกินจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีมีอยู่หรือท่ีขอใช้สิทธิหรือท่ีรับมอบฉันทะ) โดยท าเคร่ืองหมาย หน้าข้อ “ออกเสียง
แต่ละวาระ ดงัต่อไปนี”้ 

ทัง้นีก้ารออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ตามจ านวนเสียงทัง้หมดข้างต้น ไมใ่ห้น ามาใช้ส าหรับการ      
ออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 5 เร่ืองการพิจารณาอนุมตัิจ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ ในส่วน
ของการแต่งตัง้กรรมการ (ข้อ 5.2 ในหนงัสือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน) โดยในการ
ออกเสียงลงคะแนนผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถเลือกว่าเห็นด้วยกบัการแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด
โดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากนัส าหรับกรรมการแต่ละคน หรือจะเห็นด้วยกบัการแต่งตัง้กรรมการบางรายโดย
ออกเสียงแยกตามกรรมการแต่ละรายไป อนึ่ง  บริษัทใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative 
Voting) ในการเลือกตัง้กรรมการ (รายละเอียดตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 23) ซึง่วิธีการนีจ้ะช่วยให้ผู้ ถือหุ้น
รายย่อยมีโอกาสได้เลือกตัง้กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของตนเข้ามารับต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทได้  
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 วิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ คณูด้วยจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ 

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

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

ตวัอย่าง:  

บริษัทจดทะเบียนมีหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด 1,000 หุ้น ถือโดย 

นาย ก   ถือหุ้น 600 หุ้น 
นาง ข ถือหุ้น  200 หุ้น 
ผู้ ถือหุ้นรายอื่นอีก 8 ราย ถือหุ้นรวมกนั  200 หุ้น 

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

ตวัอย่างวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม 

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

 
ช่ือผู้ถือหุ้น คะแนนเสียงแยกตาม รวมคะแนน

ทัง้หมด (เสียง) นายกนก นายหรัิญ นายอรรณนพ นายพษิณุ 

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

 
ดงันัน้ กรรมการท่ีจะได้รับการเลือกตัง้คือ นายกนก นายหิรัญ และนายพิษณ ุ  
จากตวัอย่างข้างต้น จะเห็นได้วา่การใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกตัง้กรรมการ จะท าให้ผู้ ถือหุ้น
รายย่อยมีโอกาสมากขึน้ท่ีจะเสนอและแต่งตัง้ผู้แทนของตนเป็นกรรมการบริษัทได้ 

2.5 ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ ลงลายมือช่ือท้ายหนงัสือลงทะเบียนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

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

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

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

3.2 ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้กรรมการของบริษัทดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้เข้าร่วมประชมุแทนก็ได้   

1. นายปลิว มงักรกนก ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
 2. นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
   และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ทิสโก้ 

3. รศ.ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. ศ.ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
5. นางภทัรียา เบญจพลชยั      กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
6. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 (ประวตัิของกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) 

ในกรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ โปรดสง่หนงัสือมอบฉันทะและหนงัสือลงทะเบียน 
เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนคืนกลบัมายงับริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 1 วนั โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับ  
ท่ีสง่มาด้วยนี ้เพ่ือบริษัทจะได้สง่มอบให้กรรมการผู้ รับมอบฉนัทะด าเนินการตามท่ีได้รับมอบฉนัทะตอ่ไป  

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

 ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดง/มอบเอกสารดงัตอ่ไปนีต้อ่พนกังานลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ 

1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง  

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

(ข) หนงัสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึง่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงลายมือช่ือ  
ผู้ ถือหุ้น 

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

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

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

ของผู้ รับมอบฉนัทะ  

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล 
2.1 กรณีผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

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

(ข) ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่ออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) และมี
ข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนท่ีเข้าร่วมประชมุนัน้มีอ านาจกระท าการแทนผู้ ถือหุ้น 

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

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือช่ือโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน         

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

โดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรับรองของผู้ ถือหุ้นพร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) และ
ลงลายมือช่ือโดยผู้ รับมอบฉนัทะ  

(ค) ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่ออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองของ   ผู้ ถือหุ้นพร้อม
ประทบัตราส าคญั (ถ้าม)ี  

(ง) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลท่ีเป็นผู้ ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม
ผกูพนันิติบคุคลนัน้ 

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

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

ส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลของคสัโตเดียน พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้าม)ี  

4. กรณีผู้ถือหุ้นถงึแก่กรรม 
ผู้จดัการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 โดย
จะต้องมีเอกสารค าสัง่ศาลแตง่ตัง้ให้เป็นผู้จดัการมรดก ซึง่ลงนามรับรองโดยผู้จดัการมรดกมาแสดงเพ่ิมเติมด้วย 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ 
 บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้ อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 

เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 โดยจะต้องน าส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ เยาว์ ซึ่งลงนามรับรองโดยบิดา-
มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมาแสดงเพ่ิมเติมด้วย 

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

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

ประวัตกิรรมการอสิระที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

1. ช่ือ : นายปลิว มังกรกนก 
 

อายุ : 66 

สัญชาติ : ไทย 

ท่ีอยู่ : 70/6 ซอยอินทามระ 1 ถนนสทุธิสารวนิิจฉยั                      
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  

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

วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ (อตุสาหการ) 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

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

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

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

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

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

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

  คณะกรรมการบริษัท 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)              7 ปี            

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                        10 ปี        

  (วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

   (วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 1 กรกฎาคม 2548) 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน   

กลุ่มทสิโก้   

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

ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

 
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 
มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 

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

2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

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

หน่วยงานอื่น (4 แห่ง)   

2556-ปัจจบุนั 
 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ส านกับริหารหลกัสตูรวศิวกรรมนานาชาติ
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

 

 

ประสบการณ์การท างาน  
 

    กลุ่มทิสโก้   

 2552-2553 
               
 2551-2553 

ประธานคณะกรรมการบริหาร  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มทสิโก้ 
กรรมการ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

 2548-2551 
 

 

กรรมการ  
ประธานคณะกรรมการบริหาร  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 2548-2549 เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา  

 2545-2548 กรรมการ  
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัทเงินทนุ ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

       2533-2554 กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 
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ประสบการณ์การท างาน (ต่อ)   

 อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)   

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

         
       2537-2553 
       2551-2553 

              กรรมการ 
              กรรมการ 
              กรรมการ 

              กรรมการ 

 
              กรรมการ 

              กรรมการ 

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

   

คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ   

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล   
ท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า 

  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :  วาระที่ 6  พิจารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั 
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                     ประวัตกิรรมการอสิระที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

2. ช่ือ : รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์  

อายุ : 60  

สัญชาติ : ไทย  

ท่ีอยู่  : 398/164 ซอยริมคลองไผ่สิงโต แขวงคลองเตย     
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

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

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

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558)  ไม่มี  

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 
  ไม่มี  

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)   
คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

  8  ครัง้ จากทัง้หมด   8 ครัง้ 
13  ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 

 

  7  ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ 
  13  ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 

 

 
: 

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

    กลุ่มทิสโก้   
2556-ปัจจบุนั 
2551-ปัจจบุนั 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   
 

2556-ปัจจบุนั 
 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)   
 

    อ่ืนๆ 
          บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี-   
          บริษทัจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง) 

2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษทัอื่น   
-ไม่มี-   

หน่วยงานอื่น (8 แห่ง)  
  2557-         

2555-ปัจจบุนั 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

2555-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แหง่ประเทศไทย 

2552-ปัจจบุนั คณะท างานเพ่ือตดิตามการปฏิบตัิด้านบญัชีและ
บรรษัทภิบาล 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ     
ตลาดหลกัทรัพย์ 

2549-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล กองทนุเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ 
2545-ปัจจบุนั คณะกรรมการมาตรฐาน 

และนโยบายบญัชีภาครัฐ 
กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

2540-ปัจจบุนั รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

2535-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาฝ่ายก ากบับริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
ประสบการณ์การท างาน 
    กลุ่มทิสโก้   

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

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

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

2548-2550 กรรมการตรวจสอบ  
    อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)   

2555-2556 

 

2554-2555 

คณะอนกุรรมการการเงินงบประมาณและ 

การลงทนุ 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 

การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย 

 
การรถไฟแหง่ประเทศไทย 
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    อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ต่อ)   

2547-2555 กรรมการอิสระ (ผู้ เช่ียวชาญด้านบญัชี) สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

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

2547-2552 คณะอนกุรรมการท่ีปรึกษาโครงการพฒันาระบบ 
งบประมาณพสัด ุการเงินและบญัชีต้นทนุ 

ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา 

2545-2552 ท่ีปรึกษาด้านการบญัชี กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

 

คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ    
 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล   
ท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า 

  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   

 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :  วาระที่ 6  พิจารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั 
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                       ประวัตกิรรมการอสิระที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

3. ช่ือ : ศ.ดร.ปราณี ทินกร  

อายุ : 65 

สัญชาติ : ไทย 

ท่ีอยู่ : 74/8  หมู่ท่ี 3 แขวงบางขนนุ เขตบางกรวย                      
นนทบรีุ  

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

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

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558)  ไม่มี  
 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 
  ไม่มี  

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

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

  8 ครัง้ จากทัง้หมด  8  ครัง้ 
  5 ครัง้ จากทัง้หมด  5  ครัง้/1 

/1ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2557 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 
 
 
: 

 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)             7  ปี 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 
ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                        6 ปี 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2556) 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน   
 

    กลุ่มทิสโก้   
             2556-ปัจจุบนั 
             
             2551-ปัจจุบนั 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการอิสระ   
 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

    อ่ืนๆ   
บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   

-ไม่มี-   
บริษทัจดทะเบียนอื่น   

-ไม่มี-   
บริษทัอื่น    

-ไม่มี-   
หน่วยงานอื่น (3 แห่ง)  

2555-ปัจจบุนั กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แหง่ประเทศไทย 

2552-ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกริก 

2551-ปัจจบุนั 
2548-ปัจจบุนั 

กรรมการบริหารสถาบนั TDRI 
กรรมการสภาสถาบนั TDRI 

มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย  
(TDRI) 

   
 

ประสบการณ์การท างาน  

    กลุ่มทิสโก้  

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

2552-เม.ย.2556 กรรมการอิสระ                                                       ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการตรวจสอบ  

    อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)  

2522-2556                      อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์                           มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

               2554-2555 อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับ   
การปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

               2553-2554 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
               2551-2553 

                                                                    
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเงิน
อดุหนนุบริการสาธารณะ  
 

กระทรวงการคลงั 
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คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล  
ท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า 

  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :  วาระที่ 6  พิจารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั 
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ประวัตกิรรมการอสิระที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

4. ช่ือ : นางภัทรียา เบญจพลชัย  

อายุ : 60 

สัญชาติ : ไทย  

ท่ีอยู่ : 1002 ซอยการไฟฟ้าภมูิภาค 2  
ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตจุกัร กรุงเทพฯ 

วุฒกิารศกึษา : พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑติ (บริหารธุรกิจ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

บญัชีบณัฑิต (บญัชีทฤษฎี) 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (หลกัสตูร วตท. รุ่นท่ี 1) 
    สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

หลกัสตูรผู้บริหาร (The Executive Program) 
    มหาวทิยาลยัมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประกาศนียบตัรด้านการสอบบญัชีชัน้สงู                   
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558)  ไม่มี  

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   8 ครัง้ จากทัง้หมด    8 ครัง้ 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

  13 ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 

    7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ 

  ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการธนาคาร   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ 

  คณะกรรมการตรวจสอบ  13 ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 
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จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

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

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

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน   

    กลุ่มทิสโก้   

2556-ปัจจบุนั 
2554-ปัจจบุนั 

ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2553-ปัจจบุนั 
2554-ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

 
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)  

    อ่ืนๆ   

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   

-ไม่มี-   

บริษทัจดทะเบียนอื่น   

-ไม่มี-   

          บริษทัอื่น (4 แห่ง)   
2557-ปัจจบุนั 

 
2556-ปัจจบุนั 
2553-ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ 

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

2545-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กระบี่ เภตรา จ ากดั 

  หน่วยงานอื่น  (10 หน่วยงาน)  

             2556-ปัจจุบนั 

             2556-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจบุนั 

กรรมการประเมินกองทนุหมนุเวียน 

คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD 

อนกุรรมการศนูย์พฒันาการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

กระทรวงการคลงั 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2554-ปัจจบุนั คณะกรรมการพิจารณากรรมการแหง่ปี  

2554-ปัจจบุนั กรรมการจรรยาบรรณ สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัป์ 

2554-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าแหง่ประเทศไทย 

2553-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2553-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและประเมินผล     
ประจ ากระทรวงกลาโหม 

ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ) 

2553-ปัจจบุนั ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง 

2553-ปัจจบุนั คณะกรรมการวนิยักรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

2550-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษากิตติมศกัดิ ์ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
 

ประสบการณ์การท างาน   

    กลุ่มทิสโก้  

-ไม่มี-  

    อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)  
2551-2555 

 
2552-2553 
2549-2553 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิในคณะกรรมการ
ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

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

และประธานกรรมการบริหาร 
 

2552-2553 
2549-2552 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จ ากดั 

              2552-2553 ประธานกรรมการ บริษัท เซท็เทรด ดอท คอม จ ากดั 

              2551-2553 กรรมการตดัสินรางวลัรัฐวสิาหกิจดีเดน่ 
ประจ าปี 2551-2553 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 
กระทรวงการคลงั 

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

2549-2553 ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม  
เพ่ือผู้ลงทนุตา่งด้าว จ ากดั 

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

2549-2553 กรรมการและเลขานกุาร สภาธุรกิจตลาดทนุไทย 

2545-2553 อนกุรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ประชาสมัพนัธ์ การด าเนินการเก่ียวกบั 
Corporate Governance ในประเทศไทย 

ส านกันายกรัฐมนตรี 

2548-2553 กรรมการอ านวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 
2552-2553 

 
คณะกรรมการพิจารณากรรมการแหง่ปี 
 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล  
ท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า 

  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :  วาระที่ 6  พิจารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ข้อบังคับของบริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

หมวดที่  3  การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 14. การประชุมสามัญ 

 คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 

ข้อ 15. การประชุมวิสามัญ 

 การประชมุคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามญัท่ีระบุไว้ในข้อ 14. ของข้อบงัคบันีเ้รียกว่าการประชุม
วิสามญั 

 คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีคณะกรรมการก าหนดได้ สุดแต่จะ
เห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการท่ีจะประชุมนั น้ ดังท่ีก าหนดไว้ในข้อ 16.  
แห่งข้อบงัคบันี ้

 ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจเข้าช่ือกนัท า
หนงัสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นการประชมุวิสามญัได้ แตใ่นหนงัสือร้องขอนัน้จะต้องระบุ
วา่ประสงค์ให้เรียกประชมุเพ่ือการใด เม่ือมีค าร้องขอเช่นวา่นัน้ คณะกรรมการจะต้องก าหนดวนั เวลา และสถานท่ี
ท่ีจะเปิดประชมุ โดยวนันดัประชมุท่ีก าหนดจะต้องไมช้่ากวา่ 1 เดือน นบัจากวนัได้รับหนงัสือ 

 

ข้อ 16. ค าบอกกล่าวนัดประชุม 

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

 คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถ่ินติดต่อกัน       
ไมน้่อยกวา่ 3 วนั และก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 อนึง่ คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดสถานท่ี ในการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เป็นคราว ๆ ไป 

 ค าบอกกล่าวนดัประชุมทุกฉบับ จะต้องระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะ
เสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ 
หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วด้วย 
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ข้อ 17. ระเบียบวาระการประชุม 

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

เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมอีก   
ก็ได้ 

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

ข้อ 18. องค์ประชุม 

 องค์ประชมุส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นทุกคราว  จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น  
(ถ้าม)ี มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องถือหุ้นนบัรวมกนัได้ ไม่
น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท 

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

 

ข้อ 19. การด าเนินการประชุม 

 ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการ
คนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมแทน ในกรณีท่ีไม่มีกรรมการอยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

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

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

 ในการประชมุคราวใด ๆ ผู้ ถือหุ้นทกุคนท่ีมาเข้าประชมุเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉนัทะมาเข้าประชุมมีสิทธิ
ออกเสียงเสียงหนึง่ตอ่หุ้นหุ้นหนึง่ท่ีตนถือไมว่า่การออกเสียงนัน้จะได้ก าหนดให้ท าโดยวิธีใด 

 มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 (2) ในกรณีต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

 (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

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

 
ข้อ 21. การมอบฉันทะ 

 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่อาจเข้าประชมุได้ทัง้โดยตนเองหรือโดยมอบฉนัทะ หนงัสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบ
ท่ีนายทะเบียนก าหนด  

 หนงัสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้ประธานกรรมการ หรือผู้ ท่ีประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุม 
ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 

หมวดที่  4  กรรมการ 

 

ข้อ 22. จ านวนกรรมการ 

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

 ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามจ านวนท่ีก าหนดในวรรคแรก  โดยกรรมการจ านวนไม่น้อย 
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร  และมีกรรมการท่ีมีสญัชาติไทยตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
 

ข้อ 23. การเลือกตัง้กรรมการ 

 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือคณูด้วยจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ 
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(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการ ก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมาก
น้อยเพียงใดก็ได้ 

(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมี ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี ให้เลือกโดยวิธีจบัสลากเพ่ือให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี 

 

ข้อ 24. วาระการด ารงต าแหน่งและการออกจากต าแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้เลือกตัง้คณะกรรมการทัง้ชุดพร้อมกนัในคราวเดียว แต่
ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในต าแหน่งเพ่ือด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อน เท่าท่ีจ าเป็นจนกว่า
คณะกรรมการชดุใหมจ่ะเข้ารับหน้าท่ี  

กรรมการผู้ออกไปนัน้จะได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

 

ข้อ 25. การพ้นต าแหน่งก่อนครบก าหนดออกตามวาระ 

นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

 
ข้อ 26. การถอนและตัง้แทนในต าแหน่งที่ว่าง 

 ผู้ เป็นกรรมการนัน้เฉพาะแต่ผู้ ถือหุ้นในการประชุมผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ท่ีจะตัง้หรือถอนได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหาก
วา่มีต าแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือสิน้ก าหนดเวลาดงัท่ีระบุ
ไว้ในข้อ 24. ของข้อบงัคบันีแ้ล้ว ให้กรรมการท่ีคงเหลืออยู่ตัง้ผู้อื่นขึน้ใหมใ่ห้เตม็ท่ีวา่ง เว้นแตว่าระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่าสองเดือน ทัง้นี ้มติในการตัง้กรรมการดงักล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ แต่ผู้ ท่ีได้รับการตัง้จากกรรมการท่ีคงเหลือดงัว่านี ้จะคงอยู่ในต าแหน่งได้เพียง
เท่าก าหนดเวลาท่ีกรรมการผู้ ท่ีเขาเข้าสืบต าแหน่งแทนชอบท่ีจะอยู่ได้ ในกรณีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นถอนกรรมการ        
ผู้หนึง่และตัง้ผู้อื่นขึน้ไว้แทนท่ี ผู้ ท่ีรับตัง้นัน้ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาท่ีกรรมการผู้ถูกถอนนัน้ชอบท่ี
จะอยู่ได้ 
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ข้อ 27. การลาออกของกรรมการ 

 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกถึง
บริษัท 

 กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
 

หมวดที่  6  การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

 
ข้อ 38. เงนิปันผล 

 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้  ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ หรือไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุได้เพียงพอตามกฎหมายหลงัจ่ายเงินปันผล ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั เว้นแต่ ท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบงัคบันีใ้นเร่ือง
หุ้นบริุมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้ น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผล
ก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่
กรณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์แห่งท้องถ่ิน
ติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 ในกรณีท่ีบริษัทยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนแล้ว 
บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับความ
เห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ภายใต้บังคบัเร่ืองการจ่ายเงินปันผลท่ีกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดและจัดสรรเงิน
ก าไรสว่นท่ีเหลือโอนเข้าเป็นก าไรสะสมโดยไมไ่ด้จดัสรร และให้คณะกรรมการรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบใน
การประชมุคราวตอ่ไป 
 
ข้อ 39. ทุนส ารอง 

บริษัทต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี  
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบของทนุจดทะเบียน 

 
ข้อ 40. ผู้สอบบัญชี 

 ผู้สอบบญัชีของบริษัทนัน้ ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้และก าหนดจ านวนเงินคา่ตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชีของบริษัททกุปี 

 ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท 
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 ในกรณีท่ีหน่วยงานใด ๆ ที่มีหน้าท่ีก ากบัดแูลกิจการของบริษัท (ถ้ามี) ก าหนดให้ผู้สอบบญัชีซึง่ท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ขึน้นัน้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานดงักล่าวด้วย หากปรากฏว่าผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ณ ขณะนัน้ยงัไมไ่ด้รับความเห็นชอบเช่นวา่นี ้ให้คณะกรรมการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) เรียกประชมุใหญ่วิสามญัเพ่ือแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีใหม่ หรือ 

(2) เสนอและเลือกผู้สอบบญัชีเพ่ือขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเรียกประชุมใหญ่
วิสามญัเพ่ือแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีนัน้ 

ในกรณีท่ีต าแหน่งผู้สอบบญัชีวา่งลงก่อนครบก าหนด ให้คณะกรรมการด าเนินการตาม (1) หรือ (2) โดย
อนโุลม  

 ผู้ สอบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุล   
บญัชีก าไรขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท 

 ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดท่ีเก่ียวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทได้ ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนีใ้ห้มีอ านาจสอบถามกรรมการ 
พนกังาน ลูกจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ให้ชี แ้จงข้อเท็จจริงหรือส่ง
เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษัทได้ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
 

วาระการประชุม 
ความเหน็ของ
คณะกรรมการ 

หน้า 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 เห็นด้วย 28 

2. พิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2557                
ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 

เห็นด้วย 58 

3. พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ -
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

เห็นด้วย 62 

4. พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2557 เป็นเงินส ารอง
ตามกฎหมาย เงินปันผล และอื่นๆ 

เห็นด้วย 70 

5. พิจารณาอนมุตัิจ านวนกรรมการและการแตง่ตัง้กรรมการ เห็นด้วย 72 

6. พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการและรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั เห็นด้วย 108 

7. พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับปี 2558 เห็นด้วย 111 

8. เร่ืองอื่นๆ ถ้ามี เห็นด้วย 116 
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557   
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ซึง่เรียกประชุมโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2557 โดยส่งหนงัสือเชิญประชุมและด าเนินการประชุมตามท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัทและตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุ รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
ปรากฏตามท่ีแนบมาพร้อมนี ้

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557  

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 

 
ประชุม ณ ห้องประชุม ชัน้  12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงูและผู้สอบบญัชี ร่วม
ประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

กรรมการบริษัท 
1.    นายปลิว มงักรกนก     ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
2.    นายฮอน คิท ชิง (นายอเลก็ซานเดอร์ เอช ชิง) รองประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการ 
                   และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
3. นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ   กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

      และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ทิสโก้ 
4.    รศ.ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ- 

      ตรวจสอบ 
5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร    กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา

      และพิจารณาคา่ตอบแทน     
6. นางภทัรียา เบญจพลชยั               กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล 

                                                                        กิจการ และกรรมการตรวจสอบ   
7. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายพิชยั ฉนัทวีระชาต ิ   กรรมการอิสระ และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
9.     ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์               กรรมการอิสระ และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
10.  นายยาสโุร่ โยชิโคชิ                กรรมการ กรรมการบริหาร  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
           11.  นายชือ-เหา ซุน    กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 12.   นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล   กรรมการ กรรมการบริหาร  
       และกรรมการผู้จดัการใหญ่  
       ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)  
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ผู้บริหารระดบัสงู     
(*ต าแหน่งทีไ่ดร้ับมอบหมายให้บริหารจดัการในบริษัทย่อย) 

1.    นายพิธาดา วชัรศิริธรรม รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
( * รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายกลุ่มลูกคา้บรรษทั 
    ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)) 

2.  นายเมธา  ปิงสทุธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
( * ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส  

สายสินเชือ่รายย่อย 
      ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)) 
3.    นางสาวอารยา ธีระโกเมน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
                  ( * กรรมการอ านวยการ 
      บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จ ากดั) 
4.    นายไพบลูย์ นลินทรางกรู ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
                  ( * ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 
      บริษทัหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั และ 
        บริษทัทีป่รึกษาการลงทนุ ดอยช์ ทิสโก้ จ ากดั) 
5. นายชาตรี จนัทรงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
  สายควบคมุการเงินและบริหารความเสี่ยง 
 
ผู้สอบบญัชี  (บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั) 
1. นางสาวรัตนา จาละ  
2. นางยพุดี สจัจะวรรณกลุ  

โดยมีตวัแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมสงัเกตการณ์ 

นายปลิว มงักรกนก ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานท่ีประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ น           
ท่ีมาร่วมประชุมและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557       
ไปยังผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยชอบตามข้อบังคบัของบริษัทและตามกฎหมาย รวมทัง้มีการแจ้งวาระการ
ประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าตัง้แต่วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2557 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาด
หลกัทรัพย์ แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือเปิดโอกาสให้ท่านผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาข้อมูลประกอบการ
ประชมุลว่งหน้าอย่างเพียงพอ 

 นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นมีส่วนร่วม ในการเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าส าคัญและควรบรรจุเป็น
ระเบียบวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ตัง้แต่วนัท่ี 29 สิงหาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 ซึง่เมื่อ
พ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าวปรากฏว่าไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติมเข้ามายงับริษัท 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและ
โดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 1,168 ราย ซึง่ถือหุ้นรวม  514,335,974 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 64.24 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท จงึกลา่วเปิดการประชมุ 
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ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาเข้าประชมุด้วยตนเอง หรือมีผู้แทน 
รับมอบฉนัทะมาเข้าประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้นวาระการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ ซึง่ใช้
วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) นอกจากนี ้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นในการ   
ออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้น าส่งหนังสือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไปยังผู้ ถือหุ้ น         
พร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุ โดยผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนลว่งหน้าได้ ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์  
จะออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม บริษัทได้แจกบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนเข้าร่วมประชุม 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลว่งหน้าและประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” 
หรือ แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน กรณีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศท่ีแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทย 
สามารถลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือรวบรวมนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้ ถือ
หุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุ และระบุการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น
นัน้ บริษัทได้น าคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้น บนัทึกในระบบ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการลงมติแตล่ะวาระไว้แล้ว 

ประธานฯ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้
ส่งคืน “หลักฐานการลงทะเบียนเข้าประชุม” และบัตรลงคะแนนท่ีไม่ได้ใช้ (ถ้ามี) ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท 
บริเวณประตทูางเข้าห้องประชมุ 

นอกจากนี ้บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ 
ยงั จ ากดั) เป็นผู้ท าหน้าท่ีดแูลให้การประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 
โดยบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้จดัเจ้าหน้าท่ีเข้าสงัเกตการณ์การลงทะเบียนเข้าประชุมและการนบัคะแนนเสียง
ตลอดการประชมุ  

ทัง้นี ้ในแต่ละวาระการประชุม หากผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะ  โปรดแจ้งช่ือ นามสกุล ให้ท่ี
ประชมุทราบ เพ่ือประโยชน์ในการจดัท ารายงานการประชมุตอ่ไป  

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556  ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัท่ี  25 เมษายน 2556 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวได้จดัส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอก
กลา่วเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี  ้

ถาม ผู้ ถือหุ้นทกัท้วงวิธีการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในระหว่าง
การประชุม นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้ นได้เสนอแนะให้แยกหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุม และแบบฟอร์มออกเสียง
ลงคะแนนออกเป็นเอกสารคนละใบกนัเพ่ือป้องกนัการสบัสนท่ีอาจเกิดขึน้ 
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ตอบ   นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ทิสโก้ ชีแ้จงวา่ในการลงคะแนนเสียงลว่งหน้า
นัน้ ผู้ ถือหุ้ นจะต้องกรอกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ ส าหรับผู้ ถือหุ้ นท่ี
ต้องการออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุม  ก็สามารถกระท าได้โดยลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนและมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตลอดการประชุมตราบใดท่ียังไม่ได้ท าการปิดวาระ 
ทัง้นี ้บริษัทขออภยัในความไมช่ดัเจนในการอธิบายรายละเอียดในการลงคะแนนเสียงโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีเกิดขึน้ ทัง้นี ้
รวมถงึหนงัสือลงทะเบียนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนท่ีอาจท าให้ผู้มีความสบัสน  

 ผู้บริหารรับเร่ืองดงักลา่วไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงกระบวนการและเอกสารให้ดีขึน้  

ถาม  ร้องเรียนถึงความไม่สะดวกในการด าเนินการลงทะเบียนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยน
แบบฟอร์มในการรับของช าร่วยและอาหารวา่ง 

ตอบ   ประธานฯ กล่าวขออภยัในความไม่สะดวกท่ีเกิดขึน้ และกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีให้ความสนใจเข้า
ร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทเป็นจ านวนมากในปีนีร้วมทัง้กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้ น  ทัง้นี ้
บริษัทจะรับรับเร่ืองดงักลา่วไปพิจารณาแก้ไขและปรับปรุงตอ่ไป 

นางสรีุย์ เหลา่วรวิทย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถงึวิธีการในการเก็บบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และ
เสนอให้รับบตัรลงคะแนนเฉพาะท่ีลงคะแนน “ไมเ่ห็นด้วย” และ”งดออกเสียง” เท่านัน้ ส าหรับบตัรลงคะแนนอื่นๆ 
ให้เรียกเก็บเม่ือเสร็จสิน้การประชมุ ทัง้นี ้เพ่ือไมใ่ห้เสียเวลาในการเก็บรวบรวมและนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระมาก
เกินไป 

ตอบ นางอรนุช อภิศกัด์ิศิริกุล อธิบายถึงวิธีการในการเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงตอ่ผู้ ถือหุ้น และรับข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นเพ่ือไปพิจารณา 

เพ่ือให้การด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างราบร่ืน และเป็นไปอย่างกระชับโดยไม่รบกวนเวลาของผู้ ถือหุ้น 
ประธานฯ เสนอให้ด าเนินการประชุมในวาระถัดไปในระหว่างรอผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ไม่มีผู้ ถือหุ้ น
คดัค้านแตอ่ย่างใด  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอย่างอ่ืน ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียง 
ลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึง่     
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน)  

มต ิ: รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 คะแนนเสียง 

(เสียง) 
ร้อยละ 

 เห็นด้วย 515,173,455 99.98 
 ไมเ่ห็นด้วย 24,003 0.00 
 งดออกเสียง 55,400 0.01 
 บตัรเสีย 0 0.00 
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วาระที่ 2  พิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี 2556 ดังปรากฏใน
รายงานประจ าปี 

ประธานฯ กลา่วสรุปการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2556 และเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาให้สตัยาบนัการด าเนินงานดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1-
A2 ของรายงานประจ าปี ซึง่ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว   

นางสาวเพียรพร ดีเทศน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี  ้

ถาม  การอนุมตัิสินเช่ือโครงการก่อสร้างเข่ือนไซยะบุรี ในประเทศลาว และแจ้งว่า การประชุม Mekong 
River Commission Summit (MRC) ท่ีผ่านมา 4 ประเทศลุม่แมน่ า้โขงตอนลา่ง (ไทย กมัพชูา ลาว และเวียดนาม) 
ได้มีการตกลงให้ท าการศกึษาโครงการเพ่ิมเติมถึงผลกระทบข้ามพรมแดนท่ีอาจเกิดขึน้จากโครงการเข่ือนไฟฟ้า
พลงัน า้ขนาดใหญ่โดยหมายความรวมถงึเข่ือนไซยะบรีุด้วย นอกจากนี ้แบบร่างโครงสร้างเข่ือนฉบบัสดุท้าย (final 
dam design) ยงัไม่ได้รับการสรุปและอนุมตัิ แบบทางปลาผ่านท่ีจะน ามาปรับใช้ในโครงการเพ่ือลดผลกระทบท่ี
อาจจะมีต่อระบบนิเวศก็ยงัขาดความชัดเจน โดยผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึงความพร้อมรับความเสี่ยงของบริษัท ใน
กรณีท่ีโครงการดงักลา่วไมส่ามารถด าเนินการได้ 

ตอบ นางอรนุช อภิศกัด์ิศิริกุล กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับข้อมลู และชีแ้จงว่า การพิจารณาโครงการ
ดังกล่าว ธนาคารได้พิจารณาในหลายด้าน ทัง้นี ้ เน่ืองจากธนาคารไม่ใช่ผู้ ช านาญในด้านดังกล่าวโดยตรง 
ธนาคารจึงรับฟังและพิจารณาจากการศึกษาต่างๆ รวมถึงความเห็นของท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญ เพ่ือให้
ความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโครงการ กลา่วคือ  

1. Team Consultant Company Limited 
2. Poyry Energy AG  
3. The Company National du Rhone (CNR)  
4. Asia Institution of Technology (AIT) 
5. AF-Colenco Company Limited 

ประเทศไทยเช่นกนั ส าหรับประเดน็ด้านความเสี่ยง ธนาคารได้ติดตามความก้าวหน้าและข้อมลูเก่ียวกบัโครงการ
มาโดยตลอด สง่ผลให้ธนาคารสามารถควบคมุและจดัการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
นายรัฐวิทย์ เรืองประโคน ผู้ ถือหุ้นกล่าวเพ่ิมเติมถึงระดบัความน่าเช่ือถือของการศกึษา ผลกระทบ

ด้านนิเวศวิทยา ปัญหาระดบัน า้ในแมน่ า้โขงเพ่ิมสงูขึน้ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ความเป็นอยู่ของประชากรท่ีอาศยัอยู่ริม
แม่น า้โขง ผลกระทบข้ามพรมแดน และการศกึษาอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องและขอให้บริษัทพิจารณาเพ่ิมเติมในส่วนของ
ความเสี่ยงและผลกระทบในระยะยาวท่ีอาจเกิดขึน้กับสิ่งแวดล้อมและสงัคม รวมถึงขอข้อมลูช่องทางการติดต่อ
กบับริษัท  

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับข้อเสนอแนะ  
นายเฉลิมพล ไวทยางกรู ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้
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ถาม เหตุใดบริษัทจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นให้สตัยาบันในวาระนี ้โดยผู้ ถือหุ้นชีแ้จงว่าโมฆียะกรรมเท่านัน้ท่ีควร
ต้องได้รับการให้สตัยาบนั มติการรับรองในวาระนีจ้งึน่าจะเหมาะสมกวา่   

 ตอบ นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ ชีแ้จงวา่การให้สตัยาบนันัน้สามารถให้กบัธุรกรรมใดก็ได้ ในด้านกฏหมาย  
การให้สตัยาบันมีน า้หนักและความชัดเจนมากกว่าการรับรอง ทัง้นี ้บริษัทเห็นว่าหากผู้ ถือหุ้นร่วมให้สตัยาบนัก็
เสมือนผู้ ถือหุ้นได้ให้การรับรองท่ีเข้มแข็งตอ่การด าเนินงานของคณะกรรมการในปีท่ีผ่านมา  

ถาม ปัญหาเศรษฐกิจถดถอย และหนีค้รัวเรือนท่ีเพ่ิมสูงขึน้ในปี 2557 ส่งผลให้อ านาจการซื อ้ 
(Purchasing Power) ของประชาชนลดลง บริษัทซึง่มีรายได้หลกัจากสินเช่ือ โดยเฉพาะสินเช่ือรถยนต์ มีนโยบาย
ในการบริหารและจดัการกบัปัญหาในด้านนีอ้ย่างไร 

ตอบ นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกุล ชีแ้จงว่าส าหรับปัญหาหนีค้รัวเรือนนัน้ หากพิจารณาในรายละเอียดแล้วจะ
พบวา่เพียงร้อยละ 50 ของหนีค้รัวเรือนทัง้หมดอยู่ในระบบธนาคารพาณิชย์ โดยสว่นท่ีเหลือเป็นหนีส้ินท่ีเกิดขึน้กบั
ธนาคารภาครัฐ ในส่วนของธนาคารทิสโก้นัน้ ธนาคารระบุเง่ือนไขชัดเจนว่าจะไม่อนุมตัิสินเช่ือให้กับลูกค้าท่ีมี
ภาระการช าระหนีต้อ่เดือนเกินกวา่ร้อยละ 40 ส่งผลให้ธนาคารสามารถควบคมุระดบัสินเ ช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(Non-Performing Loan-NPL) อยู่ในระดบัต ่า  

 ส าหรับการเตรียมรับแนวโน้มการลดลงของปริมาณสินเช่ือนัน้  บริษัทได้เ พ่ิมรายได้จาก
ค่าธรรมเนียม และหากพิจารณาในรายละเอียดแล้วจะพบว่ารายได้ค่าธรรมเนียมของบริษัทเป็นรายได้
ค่าธรรมเนียมจากการด าเนินธุรกิจทัง้สิน้ โดยค่าธรรมเนียมท่ีเป็นรายได้หลักของบริษัทนัน้ เป็นรายได้
ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าค้าประกนัซึง่บริษัทได้พฒันาบุคลากรเพ่ือท าหน้าท่ีนีโ้ดยเฉพาะ ส าหรับการ
พิจารณาสินเช่ือนัน้ บริษัทให้ความส าคญักบัการบริหารความเสี่ยง โดยร้อยละ 98-99 ของสินเช่ือท่ีได้รับอนุมตัิจะ
เป็นสินเช่ือท่ีมีหลกัประกนัทัง้สิน้ ท าให้บริษัทสามารถจดัการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ถาม ประโยชน์ท่ีบริษัทและผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับจากการลดอตัราภาษีนิติบคุคล  

ตอบ   นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ ชีแ้จงวา่อตัราภาษีนิติบคุคลท่ีลดลงย่อมสง่ผลให้รายได้ของบริษัทเพ่ิมมาก
ขึน้  

ถาม ความเป็นไปได้ท่ีธนาคารทิสโก้จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

ตอบ   นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ ชีแ้จงวา่กลุม่ทิสโก้เป็นกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ซึง่ด าเนินนโยบายภายใต้การ
ก ากบัดแูลแบบรวมกลุ่ม (consolidate supervision) โดยมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็น
บริษัทแม่ของกลุ่ม ภายใต้การก ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารจัดการอยู่ในรูปแบบไฟแนน -         
เชียลกรุ๊ปเพ่ือ กระจายความเสี่ยง เน่ืองจากแต่ละบริษัทในกลุ่มมีระดบัความเสี่ยงท่ีต่างกนั เช่น ธนาคารซึง่มีการ
ให้บริการสินเช่ือ จะมีระดบัความเสี่ยงท่ีสูงกว่าธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งความเสี่ยงส่วนใหญ่จะเป็นความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ ทัง้นี ้รวมถึงระดบัเงินกองทุนท่ีต่างกันในแต่ละประเภทธุรกิจอีกด้วย การบริหารจัดการในลกัษณะ
ดังกล่าวจะท าให้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจหนึ่งธุรกิจใดไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอื่นในกลุ่ม ในการวางกลยุทธ์ 
กลุ่มทิสโก้ได้แบ่งกลุ่มธุรกิจตามกลุ่มลูกค้า ประกอบไปด้วย สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อย สายงานกลุ่มลูกค้า
บรรษัท สายงานการจดัการธนบดีและกองทนุ มีการเสนอผลิตภณัฑ์และบริหารระหวา่งกลุม่ธุรกิจ (cross-selling) 
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เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของกลุม่ลกูค้า เป็นการเอือ้ประโยชน์ระหวา่งบริษัทภายในกลุ่ม ภายใต้
การบริหารจัดการท่ีโปร่งใส บริษัทจึงยังไม่มีแนวนโยบายท่ีจะน าธนาคารเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แต่
อย่างใด  

ถาม จากอัตราดอกเบีย้นโยบายท่ีมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ผลต่างดอกเบี ย้ลดลง บริษัทมีมุมมอง
เก่ียวกบัทิศทางของอตัราดอกเบีย้เป็นอย่างไร รวมถงึผลกระทบท่ีมีตอ่บริษัท 

ตอบ   นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการผู้ จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ ชีแ้จงว่าเน่ืองจากสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีถดถอย ปัจจุบันอัตราดอกเบีย้นโยบายได้ปรับลดอยู่ท่ีระดับร้อยละ 2   ส าหรับทิศทางของอัตรา
ดอกเบีย้นัน้ เมื่อพิจารณาจากอตัราเงินเฟ้อในปัจจุบนัและทิศทางเศรษฐกิจ อตัราดอกเบีย้นโยบายในปัจจุบนัถือ
ว่าอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ส าหรับผลกระทบท่ีมีต่อบริษัทนัน้ บริษัทมีนโยบายการบริหารส่วนต่างของดอกเบีย้ 
โดยควบคมุให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้สภาวะเศรษฐกิจถือเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อบริษัทมากกว่าการ
เปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ โดยในสภาวะเศรษฐกิจท่ีดี  อตัราหนีเ้สียอยู่ในระดบัต ่า อตัราก าไรของบริษัทจะ
อยู่ในระดบัดี 

ถาม  ปริมาณสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SME Loan) ท่ีมีสดัส่วนค่อนข้างต ่าเมื่อเทียบกบัสินเช่ือ
ประเภทอื่น จงึขอสอบถามถงึนโยบายสินเช่ือธุรกิจขนาดเลก็และกลางของบริษัท 

ตอบ   นางอรนุช อภิศกัด์ิศิริกุล ชีแ้จงว่าบริษัทจ ากัดการให้สินเช่ือในลกัษณะของเงินทุนหมุนเวียน 
(working capital) หรือการกู้ เบิกเงินเกินบญัชี (สินเช่ือ OD) เน่ืองจากควบคุมและจดัการค่อนข้างยากเพราะไม่มี
การระบุวตัถุประสงค์การใช้จ่ายเงินท่ีแน่นอน สินเช่ือท่ีบริษัทอนุมตัิส่วนใหญ่จะเป็นสินเช่ือส าหรับโครงการ  หรือ
สินเช่ือส าหรับธุรกรรมท่ีมีวตัถปุระสงค์การใช้เงินกู้ ยืมท่ีชดัเจน เช่น การเช่าซือ้รถบรรทกุ ซึง่ธุรกรรมดงักล่าวบริษัท
จะสามารถทราบถึงกระแสเงินท่ีเกิดขึน้ รวมถึงแหล่งท่ีมาของรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้อย่างชัดเจน โดยมี
หลกัประกนัท่ีแน่นอน ทัง้นีใ้นการเพ่ิมขึน้ของสดัสว่นปริมาณสินเช่ือประเภทนีข้องบริษัทจาก ร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 
10 ภายในระยะเวลา 5 ปี ถือวา่เป็นอตัราการเติบโตท่ีค่อนข้างเร็ว  

 

 ถาม การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ท่ีก าหนดให้ซือ้ขายโดยระบบเงินสดเท่านัน้ 
การจ ากดัการซือ้ขายในลกัษณะดงักลา่วอาจสง่ผลตอ่สว่นแบ่งการตลาดของบริษัทเม่ือเทียบกบับริษัทอื่น  

ตอบ นางอรนุช อภิศักด์ิศิริกุล ชีแ้จงว่าส าหรับธุรกิจการซือ้ขายหลกัทรัพย์นัน้ บริษัทไม่มีนโยบายการ
ให้บริการซือ้ขายหลกัทรัพย์แบบการให้สินเช่ือเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์  (Margin Loan) อนัเน่ืองมาการปฏิบัติตาม
นโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทท่ีพิจารณาถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากปัจจัยความผันผวนของราคา
หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงราคาค่อนข้างเร็ว นอกจากนี ้บริษัทเน้นกลุ่มลูกค้าท่ีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์เพ่ือการลงทุนมากกว่ากลุ่มลกูค้าท่ีเก็งก าไรระยะสัน้ ซึง่กลุ่มเป้าหมายดงักล่าวส่วนใหญ่จะท าการซือ้
ขายหลกัทรัพย์โดยระบบเงินสด ส าหรับส่วนแบ่งตลาดนัน้ หากพิจารณาในส่วนของก าไร ก าไรของบริษัทอยู่ใน
ระดับต้นของตลาดมาโดยตลอด นอกจากนี ้บริษัทยังสามารถรักษาระดับก าไรและส่วนแบ่งตลาดมาอย่าง
ตอ่เน่ือง ทัง้นี ้บริษัทเน้นกลุม่นกัลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มลกูค้าสถาบนั ซึง่การร่วมมือกบัดอยซ์แบงก์ในช่วงปีท่ีผ่าน
มา สง่ผลให้สดัสว่นกลุม่ลกูค้าสถาบนัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศเพ่ิมขึน้คอ่นข้างมาก  
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ถาม การน านโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่มาปฏิบตัิ ในส่วนของการระบุข้อความไม่ยอมรับการให้
สินบนในสญัญากบัคูค้่า 

ตอบ ผู้บริหารรับข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นไปพิจารณา   

นายพฤทธานนัต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามและฝ่ายจัดการได้ชีแ้จงในประเด็นต่างๆ 
ดงันี ้

ถาม ความเสี่ยงในสินเช่ือรถยนต์จากการโอนลอยทะเบียน และปลอมเอกสารโอนเลม่ทะเบียน 

 ตอบ นางอรนุช อภิศกัด์ิศิริกุล ชีแ้จงว่าธุรกิจเช่าซือ้ ผู้ ให้กู้ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิสินทรัพย์ แต่ในสินเช่ือ
บางกรณีท่ีวงเงินกู้ ยืมต ่ามาก ค่าใช้จ่ายในการโอนเล่มทะเบียนจะสงูเมื่อเทียบกบัวงเงิน การโอนลอยจึงช่วยเอือ้
ประโยชน์ให้กบัลกูค้า โดยยงัคงสามารถบริหารจดัการความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี และมีสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(NPL) ในระดบัต ่ามาก  

  ส าหรับประเด็นเร่ืองการปลอมแปลงเอกสารนัน้ บริษัทมีระบบการตรวจสอบเล่มทะเบียนและ
เอกสารประกอบการกู้ ยืมท่ีครบถ้วน รัดกมุ 

นายชชัชยั คณุงาม ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

ถาม สดัสว่นรายได้จากธุรกิจประกนัภยัตอ่รายได้ทัง้หมดของบริษัท 

ตอบ นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกุล ชีแ้จงว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมนายหน้าธุรกิจประกนัภยัคิดเป็นสดัส่วน
โดยประมาณท่ีร้อยละ 15 ของรายได้ทัง้หมด 

ถาม การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนการถือหุ้ นของคุณอรนุช อภิศักด์ิศิริกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    
กลุม่ทิสโก้ 

ตอบ   นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ ชีแ้จงวา่ได้ด าเนินการโอนหุ้นท่ีเคยถืออยู่ทัง้หมดให้กบับตุร เน่ืองจากหน้าท่ี
การงานท่ีคอ่นข้างมากท าให้ไมม่ีเวลาในการบริหารจดัการหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

(การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ     
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน)  
มต ิ : ให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2556 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 

ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย 556,328,978 99.91 
• ไมเ่ห็นด้วย 41,265 0.01 
• งดออกเสียง 476,369 0.09 
• บตัรเสีย 0 0.00 
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วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชีย
ลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทวา่งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้
แสดงผลประกอบการและฐานะการเงินของกลุม่ทิสโก้ถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีท่ีได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้นีแ้ล้ว 
และขอให้ นางอรนุช อภิศกัด์ิศิริกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มทิสโก้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระท่ี 3 – 4 ต่อท่ี
ประชมุ  

นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ กลา่วสรุปโดยย่องบการเงิน และขอให้นายชาตรี จนัทรงาม ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ สายควบคมุการเงินและบริหารความเสี่ยง ชีแ้จงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน  

นายชาตรี จนัทรงาม ชีแ้จงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จตอ่ท่ีประชมุ 

นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ ชีแ้จงผลประกอบการของบริษัทโดยสงัเขปตอ่ท่ีประชมุ 

นายชชัชยั คณุงาม ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี  ้

ถาม  สาเหตุท่ีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity-ROE) ลดลงจากปีก่อน โดยการลดลง
ดงักลา่วเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน (Repo Rate) หรือราคาของรถยนต์มือสอง
ใช่หรือไม ่  

ตอบ  นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ ชีแ้จงวา่ ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2556 ท่ีผ่านมา บริษัทเร่ิมได้รับผลกระทบ
จากนโยบายรถคนัแรก ถงึแม้วา่ระดบัหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จะยงัคงเดิม แต่ราคารถมือสองท่ีปรับตวัลง
คอ่นข้างมากรวมถงึการเพ่ิมขึน้ของจ านวนรถมือสองคงค้าง ท าให้บริษัทต้องตัง้ส ารองเพ่ิมขึน้ ทัง้นีเ้ป็นไปตามการ 
 

ด าเนินนโยบายบริหารความเสี่ยงแบบระมดัระวงัของบริษัท การตัง้ส ารองท่ีเพ่ิมขึน้นัน้ส่งผลกระทบให้
ระดบัอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นลดลงเลก็น้อยเมื่อเทียบกบัปีก่อน  

 นายพฤทธานนัต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

ถาม  ปัจจยัท่ีใช้ในการพิจารณาตัง้สาขา 

ตอบ  นางอรนุช อภิศกัด์ิศิริกุล ชีแ้จงว่าปัจจัยในการพิจารณาประกอบด้วยความเป็นไปได้ในการสร้าง
รายได้ ปริมาณธุรกิจ อปุสงค์ และปัจจยัอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยลกัษณะ รูปลกัษณ์ของสาขา รวมถึงผลิตภณัฑ์และ
บริการในแต่ละสถานท่ีจะแตกต่างกนัไป ขึน้กบักลุ่มเป้าหมายในบริเวณนัน้ เช่น บริเวณท่ีมีกลุ่มลกูค้าท่ีมีรายได้
สงู สาขาของธนาคารจะมีลกัษณะเป็น Investment Center เน้นให้บริการแนะน าการลงทุนและเงินฝาก ส่วนใน
บริเวณท่ีมีความต้องการด้านสินเช่ือ สาขาของบริษัทจะเป็นส านกัอ านวยสินเช่ือซึง่ใช้ต้นทนุในการด าเนินการท่ีต ่า
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กวา่ ทัง้นี ้บริษัทมีการก าหนดจดุคุ้มทนุ (Breakeven Point) ท่ีชดัเจน เพ่ือให้แตล่ะสาขาสามารถก าหนดเป้าหมาย
การด าเนินงานได้ เช่น จ านวนเงินฝากต่อเดือน หรือปริมาณสินเช่ือท่ีอนุมตัิต่อเดือน เป็นต้น โดยสาขาท่ีเปิดใหม่
จะต้องคุ้มทนุภายในระยะเวลา 2-3 ปี   

ถาม  จ านวนส านกัอ านวยสินเช่ือ และประเภทสินเช่ือท่ีให้บริการ 

ตอบ นางอรนุช อภิศักด์ิศิริกุล ชีแ้จงว่าปัจจุบัน ส านักอ านวยสินเช่ือมีอยู่ประมาณ 80 สาขา โดย
ให้บริการสินเช่ือเพ่ือการบริโภคเป็นสว่นใหญ่ 

ถาม  หลกัการในการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

ตอบ นางอรนุช อภิศักด์ิศิริกุล ชีแ้จงว่า ส าหรับสินเช่ือรายย่อย บริษัทได้น าหลักการตัง้ส ารองแบบ 
Collective Approach มาใช้ นอกจากนี ้ธนาคารทิสโก้ยังเป็นธนาคารเดียวท่ีใช้หลกัการ Internal Ratings-
Based Approach (IRB) ในการค านวณเงินกองทนุ โดยเงินกองทนุจะถกูค านวณตามคา่ความเสี่ยงของบริษัทท่ีมี
อยู่จริง ด้วยวิธีการตัง้ส ารองและค านวณเงินกองทุนดงักล่าว ท าให้การบริหารจดัการของบริษัทเป็นไปในแบบเชิง
รุก (active) สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการด าเนินธุรกิจให้ตอบสนองโดยตรง อย่างรวดเร็วและทนัการต่อระดบั
ความเสี่ยงและสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง และด้วยนโยบายการจดัการความเสี่ยงท่ีรัดกมุและมีประสิทธิภาพ
จงึสง่ผลให้ปริมาณหนีท่ี้ไมก่่อให้เกิดรายได้ของบริษัทอยู่ในระดบัท่ีต ่ามาก ส าหรับการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูใน
กรณีของสินเช่ือบรรษัทนัน้ ธนาคารจะพิจารณาเป็นรายลกูหนี ้

นายเฉลิมพล ไวทยางกรู ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

ถาม  แผนในการแก้ไขปัญหาหนีส้งสยัจะสญู ในกรณีท่ีทางรัฐบาลไมส่ามารถคืนเงินภาษีตามนโยบายรถ
คนัแรกได้ หรือคืนเงินภาษีลา่ช้า 

ตอบ นางอรนุช อภิศกัด์ิศิริกุล ชีแ้จงว่าบริษัทได้ก าหนดเง่ือนไขในการอนุมติัสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ตาม
นโยบายรถคนัแรกไว้อย่างเข้มงวด เช่น สดัส่วนเงินดาวน์ท่ีร้อยละ 25  และ ผู้ค า้ประกนัมีท่ีมาของรายได้ท่ีเช่ือถือ
ได้ หรือก าหนดให้มีผู้กู้ ร่วม เป็นต้น สง่ผลให้ระดบั NPL อยู่ในระดบัท่ีต ่า นอกจากนี ้นบัจนถึงปัจจุบนั ผู้ เช่าซือ้รถ
คนัแรก 
 

สว่นใหญ่ได้ผ่อนช าระมาเป็นระยะเวลากวา่คร่ึงหนึง่ของระยะเวลาเช่าซือ้ทัง้หมดแล้ว จึงคาดว่าผู้ เช่าซือ้จะ
ยงัคงผ่อนช าระคา่งวดท่ีเหลืออยู่จนครบตอ่ไป   

ถาม  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบญัชี  

ตอบ นางอรนุช อภิศักด์ิศิริกุล ชีแ้จงว่ามาตรฐานบัญชีมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทัง้นี ้บริษัทมี  
รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นผู้ทรงคุณวฒิุและมีความเช่ียวชาญ
ด้านบัญชีคอยให้ค าแนะน า และสอบทานความถูกต้องเหมาะสมอยู่แล้ว การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี
ดงักลา่วจงึไมน่่าท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่บริษัทแตอ่ย่างใด   

ถาม  ขอให้ชีแ้จงเพ่ิมเติมถึงความเห็นของผู้สอบบัญชีท่ีระบุในรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใต้หัวข้อ  
“ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น” ท่ีกลา่ววา่ “ ทัง้นี ้ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขตอ่กรณีนีแ้ตอ่ย่างใด”  
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ตอบ นางสาวรัตนา จาละ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทชีแ้จงว่า วรรคเน้นท่ีเพ่ิมขึน้มาดังกล่าว 
เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีใหมเ่พ่ือเป็นการชีแ้จงเพ่ิมเติมให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้อา่นงบการเงินทราบถงึการเปลี่ยนแปลง
นโยบายบญัชีท่ีเกิดขึน้  

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน )  
มต ิ : รับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  

จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556  ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย 556,633,164 99.95 
• ไมเ่ห็นด้วย 24,004 0.00 
• งดออกเสียง 250,869 0.05 
• บตัรเสีย 0 0.00 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2556 เป็นเงินส ารองตาม

กฎหมาย เงนิปันผล และอ่ืนๆ 

  
 นางอรนุช อภิศกัด์ิศิริกุล แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีร้อยละ 5 เป็นเงิน
ส ารองตามกฎหมาย จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึง่ในปี 2556 บริษัทต้องจดัสรรเงินจ านวน 
91,000,000 บาท จากก าไรประจ าปีเพ่ือเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันัน้ ก าไรตามงบการเงินเฉพาะกิจส่วน
ท่ีเหลือเพ่ือจดัสรรเป็นเงินปันผล ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 

ก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร ณ ต้นปี 2556 

บาท 

2,365,744,577 

เงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2555  (1,745,845,034) 

ก าไรสทุธิของบริษัทส าหรับปี 2556 1,818,716,822 

จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย  (91,000,000) 

ผลก าไร/ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,965,605 

ก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรส าหรับปี 2556       2,350,581,970                               

ปรับรายการที่ไมใ่ช่เงินสด (28,653,535) 

ก าไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงนิปันผลส าหรับปี 2556 2,321,928,435 
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 หลงัจากจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 91,000,000 บาทแล้ว บริษัทมีก าไรสะสมท่ีสามารถ
จดัสรรเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2556 จ านวน 2,321,928,435 บาท 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีเหมาะสมตามผลการด าเนินงานของกลุ่ม โดยคงไว้ซึง่
อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงท่ีแข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 
โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงสถานะของบริษัทย่อยของบริษัทในฐานะธนาคาร
พาณิชย์ท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดงันัน้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานส าหรับปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัและผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิ การจ่ายเงินตาม
อัตราท่ีเสนอคิดเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 1,601 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 38 ของก าไรจากผลการ
ด าเนินงานตามงบการเงินรวม เทียบกับอตัราร้อยละ 47 ในปี 2555 นอกจากนี ้ก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 
2556 สว่นท่ีเหลือหลงัจากการส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจะจดัสรรเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การ
ก ากบัแบบรวมกลุม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน )  

มต ิ : มีมติในเร่ืองตา่งๆ ตามท่ีเสนอ ดงันี ้

- อนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2556 เป็นเงินส ารองตาม
กฎหมายจ านวน 91,000,000 บาท 

- อนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2556 ส่วนที่เหลือจากการ
ส ารองตามกฎหมายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอตัรา
หุ้นละ 2.00 บาท  
- ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 6  พฤษภาคม 2557 

เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
- ก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2557 และ 

- อนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2556 ส่วนท่ีเหลือจากการจ่าย 
เงินปันผลเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
  คะแนนเสียง 

(เสียง) 
ร้อยละ 

• เห็นด้วย 556,693,996 99.96 
• ไมเ่ห็นด้วย 152,612 0.03 
• งดออกเสียง 61,429 0.01 
• บตัรเสีย 0 0.00 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตจิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากในวาระท่ี 5  และ 6 เป็นการพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ
กรรมการบริษัท ดงันัน้เพ่ือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการจึงสมคัรใจออกจากท่ีประชุมในระหว่างการ
พิจารณาวาระดงักล่าว และเสนอให้ท่ีประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ด าเนินการประชุมในวาระท่ี 5  
และ 6   

ท่ีประชมุเลือก ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ผู้ ถือหุ้น ท าหน้าท่ีด าเนินการประชมุในวาระท่ี 5 และ 6 

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้ในการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้แตง่ตัง้คณะกรรมการทัง้ชดุพร้อมกนัในคราวเดียว สง่ผลให้คณะกรรมการทัง้คณะครบ
วาระการด ารงต าแหน่งพร้อมกนัในวนันี ้

ในวาระนีแ้บ่งการพิจารณาเป็น 2 ส่วน โดยส่วนท่ี 1 เป็นการพิจารณาอนุมตัิจ านวนกรรมการ และ   
สว่นท่ี 2 เป็นการพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการ 

ในการพิจารณาอนุมตัิจ านวนกรรมการ ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นโดยมติของท่ีประชุม    
ผู้ ถือหุ้นก าหนดจ านวนผู้ ท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครัง้คราวโดยให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
และไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร รวมทัง้มีสดัส่วนของกรรมการ
ท่ีมีสญัชาติไทยตามท่ีกฎหมายก าหนดซึง่ต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 ในการนีค้ณะกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณา
จ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมในการก ากับดูแลกิจการบริษัท คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของบุคคลท่ีได้รับการ
เสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีมีต่อบริษัท โดยค านึงถึงความจ าเป็นขององค์กร เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริษัทมีขนาดและองค์คณะท่ีเหมาะสมท่ีสดุ จงึเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดจ านวนกรรมการ 12 คน  

ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิจ านวนกรรมการตามท่ีเสนอ โดยแจ้งว่าผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉนัทะให้มาร่วมประชมุมีสิทธิออกเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น 

จากนัน้ ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ชีแ้จงว่าในส่วนของการแต่งตัง้กรรมการ ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้
น าวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ในการแต่งตัง้กรรมการ เพ่ือช่วยให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมี
โอกาสในการแต่งตัง้ตวัแทนเข้ารับต าแหน่งกรรมการบริษัทมากย่ิงขึน้ โดยได้อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม
ในรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

 นอกจากข้อก าหนดทางกฎหมาย บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้แต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือท าหน้าท่ีคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการ และดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็น
การลว่งหน้า        ก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ตัง้แต่วนัท่ี 29 สิงหาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 ซึง่



 

42 

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการแต่
อย่างใด 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประวตัิ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้าน
การเงินและการธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ โดยค านึงถึงความต้องการและประโยชน์สงูสดุขององค์กร 
การก ากบัดแูลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์คณะท่ี
เหมาะสมท่ีสดุ 

ทัง้นี ้บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตาม
นโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งเข้มงวดกว่าประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษัท บริษัทใน
กลุม่และผู้บริหาร ในลกัษณะท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ 

เน่ืองจากในปี 2557 นีน้ายพิชัย ฉันทวีระชาติ มีความประสงค์ท่ีจะไม่ต่อวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท ทัง้นี ้เพ่ือด ารงองค์คณะกรรมการที่ 12 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจึงได้
ท าการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งแทนท่ีกรรมการอิสระท่านท่ีไม่ขอต่อ
วาระ 

ภายหลงัจากการพิจารณาคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ของ
บุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้บุคคลดงัต่อไปนีเ้ป็นกรรมการบริษัท ทัง้นี ้
ประวตัิของบคุคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือ ปรากฏในหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุท่ีได้จดัสง่ไปให้ท่านผู้ ถือหุ้น 

 
ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่งท่ีเสนอ 

1. นายปลิว  มงักรกนก  กรรมการอิสระ 
2.  นายฮอน คิท ชิง (นายอเลก็ซานเดอร์ เอช ชิง) กรรมการ  
3.  นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ  
4. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ กรรมการอิสระ  
5.  ศ. ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ 
6. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการอิสระ 
7. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการอิสระ 
8. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอิสระ 
9. นายสถิตย์ ออ๋งมณี กรรมการ 
10. นายยาสโุร่ โยชิโคชิ กรรมการ 
11. นายชือ-เหา ซุน กรรมการ 
12. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ 
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ดร. สวุรรณ วลยัเสถียรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ียงัไมไ่ด้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการล่วงหน้าทุกท่าน 

ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือรวบรวมนับคะแนนเสียงส าหรับการพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการ 

นางวารุณี ทิพน์พญาชัย ผู้ ถือหุ้ น เสนอให้บริษัทเปลี่ยนวิธีการเลือกกรรมการ โดยก าหนดให้
กรรมการออกเป็นสดัสว่นเช่น กึง่หนึง่หรือสองในสาม มิใช่ก าหนดให้กรรมการออกทัง้คณะ เสนอให้บริษัทก าหนด
จ านวนกรรมการบริษัทให้น้อยลง กล่าวแสดงความคิดเห็นส่วนตวัเก่ียวกบักรรมการบางท่านและเสนอให้บริ ษัท
ก าหนดจ านวนบริษัทท่ีกรรมการสามารถด ารงต าแหน่งได้ไมเ่กิน 2 บริษัท  

  ผู้ ถือหุ้ นยังได้เสนอให้บริษัทชีแ้จงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 โดยละเอียดใน
หนงัสือเชิญประชมุ รวมทัง้แสดงความไมเ่ห็นด้วยกบัคา่ตอบแทนกรรมการ โดยกล่าวว่าค่าตอบแทนอยู่ในระดบัท่ี
สงูเกินไป นอกจากนีผู้้ ถือหุ้นยงัแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยต่อบริษัทสอบบญัชีของบริษัทเก่ียวกบัความเหมาะสม
ของคา่สอบบญัชี และความโปร่งใสของบริษัทสอบบญัชี  

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามและ ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ได้ชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

 ถาม การเลือกตัง้กรรมการทัง้คณะนัน้ถูกต้องตามกฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือไม ่ 

 ตอบ ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ชีแ้จงวา่การเลือกตัง้ดงักลา่วเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท 

 ถาม ความเป็นไปได้ท่ีจะแก้ไขข้อบงัคบับริษัท เพ่ือให้การเลือกตัง้กรรมการบริษัทเปลี่ยนเป็นหนึ่งในสาม
หรือสามในสี่เหมือนกบับริษัทอื่นๆ  

 ตอบ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ชีแ้จงว่าหากผู้ ถือหุ้นต้องการท่ีจะเสนอการแก้ไขข้อบังคบับริษัทในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับการเลือกตัง้กรรมการนัน้ สามารถกระท าได้โดยเสนอในวาระท่ี 10 เร่ืองอื่นๆ เพ่ือให้บริษัทน าเร่ือง
ดงักลา่วไปพิจารณา ทัง้นี ้เน่ืองจากการประชมุในครัง้นี ้ด าเนินไปภายใต้ข้อบงัคบัท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัของบริษัท การ
เลือกตัง้กรรมการจะต้องด าเนินไปตามท่ีข้อบงัคบัก าหนด 

  นายพฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามและดร. สุวรรณ วลยัเสถียร ได้ชีแ้จงใน
ประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

 ถาม ประเภทและจ านวนของกรรมการในแตล่ะประเภท  

 ตอบ ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ชีแ้จงว่าประเภทของกรรมการได้ระบุไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น 
กรรมการอิสระควรมีอย่างน้อย 5 ท่าน เน่ืองจากกฏหมายก าหนดให้บริษัทมีกรรมการอิสระเป็นจ านวนอย่างน้อย 
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

  นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ เลขานุการบริษัท กล่าวเพ่ิมเติมว่าข้อบงัคบับริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัท
ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของทกุปี และเลือกตัง้คณะกรรมการทัง้ชดุพร้อม
กนัในคราวเดียว ทัง้นี ้ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม
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เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่เมื่อครบระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่มีผู้ ถือ
หุ้นเสนอรายช่ือบคุคลใดท่ีเหมาะสมตอ่บริษัท  

  คณุสรัุตน์ มาลยักรอง ผู้ รับมอบฉนัทะ ขอให้บริษัทพิจารณาแก้ไขข้อบงัคบับริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กบัการเลือกตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามและ ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ได้ชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

 ถาม ในกรณีท่ีไมส่ามารถเลือกตัง้กรรมการได้ครบจ านวนตามท่ีก าหนด บริษัทจะต้องด าเนินการอย่างไร  

 ตอบ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร อธิบายวิธีการเลือกตัง้กรรมการแก่ผู้ ถือหุ้น และกล่าวว่าหากว่ากรรมการ
ท่านใดไม่ได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยจากผู้ ถือหุ้นเลยแม้แต่คะแนนเดียว จะถือว่ากรรมการท่านดงักล่าวไม่ได้รับ
การคดัเลือก ทัง้นีใ้นการเลือกตัง้กรรมการผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนทัง้หมดหรือแบ่งคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็น
ด้วยกบักรรมการท่านหนึง่ท่านใดหรือกรรมการหลายท่านก็ได้ตามท่ีผู้ ถือประสงค์จะลงคะแนน 

  นายชชัชยั คณุงาม ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นวา่ส าหรับในวาระท่ี 5.1 หากผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย
กบัจ านวนกรรมการท่ีเสนอมา 12 ท่านก็สามารถลงมติไม่เห็นด้วยในวาระดงักล่าวได้ ส าหรับในวาระ 5.2 หากผู้
ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกบักรรมการท่านใดก็สามารถลงคะแนนไม่เห็นด้วยกับกรรมการท่านดงักล่าวได้ ผู้ ถือหุ้นกล่าว
เพ่ิมเติมวา่การลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกตวัแทนของ
ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเข้าไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทได้ ซึง่วิธีการเลือกตัง้กรรมการแบบ Cumulative Voting นี ้มี
การเสนอในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหลายบริษัทเพ่ือให้น าวิธีการเลือกตัง้ดงักลา่วมาใช้ แตย่งัไมไ่ด้รับการพิจารณา 

  ผู้ ถือหุ้นกล่าวเพ่ิมเติมว่า ตวัผู้ ถือหุ้นเองก็ไม่ได้มีความรู้มากนกัในการใช้ Internet หรือ computer 
ทัง้นี ้หากว่าในปีต่อไป ผู้ ถือหุ้ นท่านใดต้องการท่ีจะเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเสนอช่ือเพ่ือด ารง
ต าแหน่งกรรมการก็ต้องคอยสังเกตดู เน่ืองจากบริษัทโดยส่วนใหญ่จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลท่ี
เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเสนอช่ือเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการประมาณปลายปี   

  ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร กล่าวเพ่ิมเติมว่าโดยปกติแล้วบริษัทจะเปิดให้ผุ้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลท่ี
เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเสนอช่ือเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการตัง้แตเ่ดือนตลุาคมจนถงึเดือนธนัวาคมของทกุปี 

  นายบญุญะ อดุม ผู้ ถือหุ้น สอบถามและ ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ได้ชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

 ถาม ความจ าเป็นของบริษัทท่ีต้องมีกรรมการตา่งชาติ  

 ตอบ ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ชีแ้จงวา่การท่ีบริษัทมีสดัส่วนกรรมการท่ีเป็นต่างชาตินัน้ เป็นเพราะบริษัทมี 
ผู้ ถือหุ้นบางสว่นเป็นตา่งชาติ 

 ถาม การประชมุตา่งๆ ของบริษัทด าเนินการประชุมเป็นภาษาอะไร และกรรมการมีความรู้ความสามารถ
ในการสื่อสารในระหวา่งการประชมุได้มากน้อยเพียงใด  

 ตอบ ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร กล่าวว่ากรรมการของบริษัททุกท่านมีความรู้ความสามารถในหลายๆ ด้าน 
ทัง้นี ้การท าธุรกิจในปัจจุบันต้องมีการติดต่อกับต่างประเทศ ประเด็นปัญหาด้านการสื่อสารไม่น่าจะเกิดขึน้ 
ส าหรับภาษาท่ีใช้ในการประชุมก็สามารถเป็นได้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ กรรมการต่างชาติอาจจะมีล่าม
เฉพาะเพ่ือแปลความหมายให้ก็อาจเป็นไปได้ 
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  พนัเอกพิเศษ สุรเทพ อภัยจิตร ผู้ ถือหุ้น ขอให้บริษัทพิจารณาแก้ไขข้อบังคบับริษัทเพ่ือยกเลิกการ
เลือกตัง้กรรมการทัง้คณะ  

  นายพฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามและ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ได้ชีแ้จงใน
ประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

 ถาม หากวา่บริษัทไมส่ามารถเลือกตัง้กรรมการได้ครบจ านวนท่ีก าหนด บริษัทจะด าเนินการอย่างไร  

 ตอบ ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ชีแ้จงว่าบริษัทจะต้องด าเนินการตามมติผู้ ถือหุ้น ซึง่หากได้กรรมการไม่ครบ
จ านวนคงต้องมีการด าเนินการสรรหาและด าเนินการเลือกตัง้ตอ่ไป  

นายศภุศกัด์ิ จลุศร ผู้ ถือหุ้น สอบถามและ ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ได้ชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

 ถาม จ านวนการเข้าร่วมประชมุกรรมการตรวจสอบของ รศ.ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์   

 ตอบ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ ชีแ้จงวา่ได้มีการระบุในหมายเหตวุ่า รศ.ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์  ได้รับ
เลือกตัง้เป็นกรรมการเมื่อเมษายน 2556 และท่านได้เข้าร่วมการประชมุกรรมการตรวจสอบครบทกุครัง้ 

  นางวารุณี ทิพน์พญาชัย ผู้ ถือหุ้ น เสนอให้มีการก าหนดจ านวนบริษัทท่ีกรรมการสามารถด ารง
ต าแหน่งได้และควรให้ด ารงต าแหน่งกรรมการได้อีกเพียง 1 แห่งเท่านัน้ ส าหรับการด ารงต าแหน่งในหน่วยงานก็
ควรก าหนดให้ด ารงต าแหน่งได้เพียง 1 แห่งเช่นกนั 

 ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนี ้ส าหรับการพิจารณาอนุมตัิจ านวนกรรมการของบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส าหรับการ
พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการ ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม หรือ Cumulative Voting ตามข้อบงัคบัของบริษัท)  
 
มต ิ: มีมติในเร่ืองตา่งๆ ตามท่ีเสนอ ดงันี ้

-  อนุมัตจิ านวนกรรมการของบริษัทท่ี 12 คน ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 คะแนนเสียง 

(เสียง) 
ร้อยละ 

 เห็นด้วย 556,513,789 99.93 
 ไมเ่ห็นด้วย 43,605 0.01 
 งดออกเสียง 170,143 0.03 
 บตัรเสีย 180,500 0.03 

 
-  อนุมัติการแต่งตัง้บุคคลดงัรายช่ือต่อไปนีเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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  ชื่อ-นามสกุล   เหน็ด้วย 
(เสียง)  

ไม่เหน็ด้วย 
(เสียง) 

1. นายปลิว  มงักรกนก  469,543,560 7,544,583 

2. นายฮอน คิท ชิง (นายอเลก็ซานเดอร์ เอช ชิง)  947,384,391 9,329,548 

3. นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ  476,590,287 12,207 

4. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์   476,198,869 341,105 

5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร  476,563,869 11,105 

6. นางภทัรียา เบญจพลชยั  475,778,855 1,002,010 

7. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์  476,311,414              82,605 

8. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์   440,420,892 35,896,187 

9. นายสถิตย์ ออ๋งมณี  468,847,436 7,544,583 

10. นายยาสโุร่ โยชิโคชิ  458,131,559 18,210,460 

11. นายชือ-เหา ซุน  949,196,048 7,567,891 

12. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล  476,074,114 341,105 

 รวม  6,591,061,294 87,883,389 

     งดออกเสียง 3,831,761 

    บัตรเสีย 120,000 

   
วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 

ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ของบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ผู้ ถือหุ้นมีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของ
เงินรางวลั ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เกิน 2,400,000 
บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง  คณะกรรมการตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ี
จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึงสิทธิท่ีกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติมกรณี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ิมเติม  

ข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ปฏิบัติ การอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้  ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ ได้รับมอบหมายนัน้ให้
คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีของกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในคณะกรรมการชุดอื่น
ปรากฏตามรายละเอียดในส่วนท่ี 2 หัวข้อท่ี 8 การจัดการ และหัวข้อท่ี 9 การก ากับดูแลกิจการ ของรายงาน
ประจ าปี 
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ในการพิจารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
เป็น  ผู้ พิจารณาอตัราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอตัราและองค์ประกอบของ
คา่ตอบแทนกรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการท่ีมีความสามารถและมีความส าคญัต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมากเกินความจ าเป็น ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการท่ีมิได้เป็น
ผู้บริหารควรพิจารณาตามหลกัปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมนัน้ๆ  ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ท างาน        
ความตัง้ใจและความทุ่มเท รวมทัง้คณุประโยชน์ต่างๆ ท่ีกรรมการแต่ละคนสามารถท าให้กบับริษัทได้ ในกรณีท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการรายใดท าหน้าท่ีเพ่ิมเติม (เช่น การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ 
เป็นต้น) กรรมการรายนัน้จะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีเพ่ิมเติมดงักลา่ว   

 อนึ่ง ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่กรรมการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ว ในปี 2556 มี
การจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการท่ีมิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
และ/หรือ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ในรูปของเงินรางวลั ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม 
และโบนสั ในรูปแบบและอตัราเดียวกบัท่ีจ่ายให้กบักรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดย
ให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้ นจะ
ก าหนดจ านวนเงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ีจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึงสิทธิท่ีกรรมการจะได้รับ
คา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ิมเติม 

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปีเพ่ือให้มัน่ใจวา่อตัราคา่ตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของกรรมการจากการพิจารณาทบทวนอตัราคา่ตอบแทนในปัจจบุนั พบว่าอตัราดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิ
ทัว่ไปในอตุสาหกรรมเดียวกนั   

คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควร
เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวลั คา่ตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม 
และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ 
500,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ีจ่ายจริงในแตล่ะคราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึงสิทธิ
ท่ีกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้
ปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ิมเติม 
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นอกจากนีค้ณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัดงันี  ้

 คา่ตอบแทน 
 ค่าตอบแทนรายเดือน  

(บาท/เดือน) 
เบีย้ประชุม 

(บาท/การประชุม) 
คณะกรรมการบริษัท   
ประธานคณะกรรมการ 200,000  
กรรมการ 40,000 - 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 40,000  
คณะกรรมการบริหาร   
ประธานคณะกรรมการบริหาร - 40,000 
กรรมการบริหาร - 35,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 50,000 
กรรมการตรวจสอบ - 40,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน - 50,000 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน - 40,000 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ   
ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ - 50,000 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ - 40,000 

ทัง้นี ้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นเข้า
ข่ายเป็นผู้มีสว่นได้เสีย ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  นายพฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามและ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ได้ชีแ้จงใน
ประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

 ถาม สาเหตท่ีุคา่ตอบแทนประธานคณะกรรมการและกรรมการตา่งกนัมาก  

 ตอบ ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ชีแ้จงวา่เหตท่ีุคา่ตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัทสงูกว่ากรรมการ
เน่ืองด้วยภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการท่ีมีมากกว่ากรรมการ  เช่น ด าเนินการ
ประชมุ ให้ค าแนะน าและหารือร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเลขานกุารบริษัทเก่ียวกบัวาระท่ีควรบรรจุเข้า
การประชมุคณะกรรมการ เป็นต้น 

 ถาม มีกรรมการท่านใดบ้างท่ีเป็นพนักงานประจ าของบริษัท และได้รับค่าตอบแทน เงินเดือนประจ า 
รวมทัง้สวสัดิการตา่งๆ ของบริษัทในฐานะท่ีด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัท 

 ตอบ ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ชีแ้จงว่ากรรมการท่ีเป็นผู้ เป็นผู้บริหารของบริษัทและได้รับเงินเดือนประจ า
และสวสัดิการของบริษัท มีสองท่านคือ นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ และนายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล 

นางวารุณี ทิพน์พญาชัย ผู้ ถือหุ้น สอบถามและ ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร ได้ชีแ้จงในประเด็นต่างๆ 
ดงันี ้



 

49 

 ถาม ส าหรับกรรมการบางท่านท่ีด ารงต าแหน่งหลายต าแหน่งหรือหลายบริษัท คา่ตอบแทนท่ีได้รับนัน้เป็น
การจ่ายซ า้ซ้อนหรือไม ่และขอให้เปิดเผยข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการแตล่ะท่านโดยละเอียดในหนงัสือเชิญประชุม
ผู้ ถือหุ้น  

ตอบ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ ชีแ้จงว่า หากว่ากรรมการท่านดงักล่าวได้รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะ
กรรมการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) แล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนส าหรับการด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยอีก กลา่วคือไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการซ า้ซ้อน 

  ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 
3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน)  

มต ิ : อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวลั ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม และโบนัส 
ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ ธ าน คณะก ร ร ร ม ก า รบ ริ ษั ท ไ ม่ เ กิ น  2 ,4 0 0 ,0 0 0  บ าท ต่ อ ปี  แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ท่ า น อื่ น 
ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้ นจะก าหนดจ านวนเงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ีจะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี  ้      
ไม่รวมถึงสิทธิท่ีกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติมกรณีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ิมเติมตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

 เห็นด้วย 553,280,881 99.35 
 ไมเ่ห็นด้วย 83,811 0.02 
 งดออกเสียง 210,012 0.04 
 บตัรเสีย 0 0.00 

และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัตามท่ีเสนอ 

ภายหลงัจากท่ีประชุมพิจารณาวาระท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการเสร็จสิน้แล้ว บุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้
ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการทกุท่านของบริษัทจงึกลบัเข้าร่วมประชมุตอ่ไป 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2557 

 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทน
ส าหรับปี 2557 และขอให้ รศ.ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายละเอียด
ในวาระนี ้

รศ.ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้ท่ีประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัท คณะกรรมการ
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ตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีบริษัทส าหรับปี 2557 ตามแนวปฏิบตัิเร่ืองการคดัเลือกผู้สอบบญัชี และ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการเพ่ือเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  

คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท ส าหรับปี 2557 โดยมีคา่ตอบแทนจ านวนไมเ่กิน 540,000 บาท โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้

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

ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีได้ ทัง้นี ้ ผู้ สอบบญัชีดงักลา่ว
ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว 

นอกจากนี ้เพ่ือให้งบการเงินของกลุ่มมีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกนั ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านกังาน อี
วาย จ ากดั ยงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทัง้ 10 แห่ง โดยมีค่าตอบแทนจ านวน
รวมไมเ่กิน 7,080,000 บาท 

ส าหรับค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี 2557  จ านวน 7,620,000 
บาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 3.0 หรือ 220,000 บาท การปรับเพ่ิมของค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นการเพ่ิมขึน้
ตามอตัราปกติ เป็นไปตามปริมาณธุรกรรมและปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึน้ ตามการขยายตวัของธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ 
การบงัคบัใช้มาตรฐานบญัชีใหม ่หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และสอดคล้องกบัขอบเขตงานท่ีเพ่ิมขึน้ของบริษัทย่อย 

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี  ้

ถาม    เสนอให้ปรับรูปแบบการเสนอข้อมูลในวาระท่ี 4 และวาระท่ี 6 โดยจัดท าในรูปแบบของตาราง
เปรียบเทียบข้อมลูการเปลี่ยนแปลงระหวา่งปีแทนการน าเสนอข้อมลูในรูปแบบเดิม  

ตอบ ฝ่ายบริหารรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา 

  นายพฤทธานนัต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามและกรรมการได้ชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

 ถาม สาเหตท่ีุคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะในบางบริษัท เช่น บริษัท ออล-เวย์ส จ ากดั หรือ 
บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากดั ซึง่เพ่ิมขึน้ถงึร้อยละ 10 และร้อยละ 9.1 ตามล าดบั 

ตอบ รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ชีแ้จงว่าอัตราการเพ่ิมขึน้ของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในบาง
บริษัทท่ีเพ่ิมขึน้ในอตัราท่ีสงูนัน้ สว่นหนึง่เป็นเพราะฐานการค านวณเปรียบเทียบท่ีต ่า ซึง่หากพิจารณาจ านวนเงิน
ท่ีเพ่ิมขึน้นัน้ จะเห็นว่าเป็นจ านวนท่ีไม่สงูนกั นอกจากนี ้ การเพ่ิมขึน้ของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นการเพ่ิมขึน้
ตาม อตัราเงินเฟ้อ ปริมาณธุรกรรมและปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึน้ตามการขยายตวัของธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ การบงัคบั
ใช้มาตรฐานบัญชีใหม่และกฎเกณฑ์จากหน่วยงานก ากับท่ีเก่ียวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทได้พิจารณาในหลายด้านรวมถึงความ
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ถกูต้องครบถ้วน และคณุภาพของงานท่ีได้รับแล้ว เห็นว่าการเพ่ิมขึน้ของค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวมีความ
เหมาะสม   

 ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน )  

มต ิ :  อนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (เดิมช่ือบริษัท ส านักงาน เอินส์ท 
แอนด์ ยัง จ ากัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2557 โดยได้รับค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 
540,000 บาทตามท่ีเสนอ โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี ้

- นางสาวรัตนา จาละ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3734  

- นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4951 และ 

- นางสาวสมใจ คณุปสตุ       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4499  

โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่สามารถลงนามในรายงานผู้สอบบญัชีได้  

ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

 เห็นด้วย 556,413,561 99.91 
 ไมเ่ห็นด้วย 443,607 0.08 
 งดออกเสียง 50,869 0.01 
 บตัรเสีย 0 0.00 

 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 อ านาจกรรมการ 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทข้อ 33 อ านาจของกรรมการ 
และเรียนเชิญนางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ทิสโก้อธิบายในรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ กลา่ววา่การแก้ไขข้อบงัคบัดงักลา่วเป็นการแก้ไขเพ่ือให้มีความชดัเจนมาก
ขึน้ และสะท้อนถงึแนวทางปฏิบตัิท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั ร่างข้อบงัคบัท่ีแก้ไขตามท่ีปรากฏในหน้า 113 ของหนงัสือบอก
กลา่วเชิญประชมุ  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามแตอ่ย่างใด ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
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(การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 
4ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)  

มต ิ : อนุมัติการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทข้อ 33 อ านาจกรรมการตามท่ีเสนอ โดยเพ่ิมเติมข้อความดงัต่อไปนี ้

“ประธานคณะกรรมการบริหารคนเดียว หรือ กรรมการบริหารอื่นร่วมกนัสองคน มีอ านาจลงลายมือ
ช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัทกระท าการใดๆ แทนบริษัทได้” 

ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

 เห็นด้วย 552,560,898 99.22 
 ไมเ่ห็นด้วย 4,018,479 0.72 
 งดออกเสียง 328,660 0.06 
 บตัรเสีย 0 0.00 

 
 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ดวงตราของบริษัท 

 ประธานฯ กลา่ววา่เพ่ือให้สอดคล้องกบัการปรับปรุงแบรนด์และภาพลกัษณ์องค์กรของบริษัทในกลุม่ 
ทิสโก้ สญัลกัษณ์ใหมภ่ายใต้แนวความคิด “โอกาสสร้างได้” ได้ถกูสร้างขึน้ เพ่ือสื่อสารถงึภาพลกัษณ์และวิสยัทศัน์
ใหมข่ององค์กรท่ีมีความเช่ียวชาญในการสร้างโอกาส โดยสญัลกัษณ์ใหม่จะถูกน ามาแทนท่ีสญัลกัษณ์เดิมท่ีมีอยู่
ทัง้หมด เพ่ือแสดงถงึความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของทกุบริษัทในกลุม่ทิสโก้  

ด้วยเหตนีุ ้คณะกรรมการจงึเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 
43 ดวงตราของบริษัท ตวัอย่างดวงตราของบริษัทตามท่ีปรากฏในหน้า 115 ของหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุ 

นายพฤทธานนัต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามและฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

  ถาม กระบวนการออกแบบหรือท่ีมาของสญัลกัษณ์ใหม่ท่ีจะถูกน ามาใช้ดงักล่าว สญัลกัษณ์ใหม่
ดงักลา่วถกูคิดขึน้โดยภายในองค์กรเองหรือจากบคุลภายนอก 

ตอบ นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ ชีแ้จงว่าการปรับเปลี่ยนดงักล่าวเป็นการเปลี่ยนแนวทางสื่อสารให้มี
ความชดัเจนมากขึน้ เน่ืองจากท่ีผ่านมา ยงัมีความไม่ชดัเจนในการสื่อความหมายวิสยัทศัน์ของบริษัท “Wealth of 
Possibilities”  อยู่และเพ่ือให้การสื่อสารมีความชัดเจนและเข้าใจง่ายขึน้ บริษัทจึงได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพ่ือ
ออกแบบสญัลกัษณ์ใหมเ่พ่ือสะท้อนถึงวิสยัทศัน์ขององค์กร “การสร้างโอกาส” โดยวงกลมท่ีปรากฏในสญัลกัษณ์
แสดงถงึความมัง่คัง่ สีน า้เงิน หมายถงึน า้ ความร่ืนไหล ราบร่ืนท าสิ่งใดก็ประสบความส าเร็จ สีแดงหมายความถึง
พลงังานเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้า  สญัลกัษณ์ใหม่ดงักล่าวเป็นรูปวงแหวน 3 มิติ สะท้อนถึง วงแหวนแห่ง
โอกาส ท่ีบริษัทมอบให้กบัผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ของบริษัท  
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  ผู้ เข้าร่วมประชมุไมป่ระสงค์จะออกช่ือ สอบถามและฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

  ถาม คา่ใช้จ่ายในการออกแบบสญัลกัษณ์ใหม่ 

ตอบ นางอรนุช อภิศกัด์ิศิริกุล กล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ดงักล่าวเพียงไม่ก่ี
หมื่นบาทเท่านัน้  ประธานฯ กลา่วเพ่ิมเติมวา่คา่ออกแบบตราสญัลกัษณ์นัน้ไมส่งู แต่ทัง้นี ้จะมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ิมเติมในการเปลี่ยนตราสญัลกัษณ์ตามสาขาตา่งๆ ท่ีมีอยู่อีกกวา่ 100 แห่ง 

 ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 
4ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)  

มต ิ : อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 43 ดวงตราของบริษัท โดยตราของบริษัทจะเป็นไปตามรูป
ดงัตอ่ไปนี ้

 

                         
ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

 เห็นด้วย 556,749,643 99.97 
 ไมเ่ห็นด้วย 49,509 0.00 
 งดออกเสียง 108,885 0.02 
 บตัรเสีย 0 0.00 

วาระที่ 10 เร่ืองอ่ืนๆ ถ้ามี 

ประธานฯ แจ้งว่าท่ีประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมตามท่ีก าหนดครบถ้วนแล้ว และขอให้ผู้ ถือ
หุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมและแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามข้อสงสยัตา่งๆ 

  นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี  ้

ถาม  ขอให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขวิธีการเลือกตัง้กรรมการให้เหมือนกับบริษัทอื่นๆ ท่ีเป็นการ
เลือกตัง้กรรมการเพียงจ านวน 1 ใน 3 หรือกึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  
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ตอบ ประธานฯ ขอบคุณผู้ ถือหุ้ นส าหรับข้อเสนอแนะและรับเร่ืองดังกล่าวเพ่ือไปพิจารณา ประธานฯ 
กลา่วเพ่ิมเติมว่าเน่ืองจากกรรมการถือเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ให้สิทธิกบัผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาความ
เหมาะสมในการกลบัเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการ นอกจากนีก้ารเลือกตัง้ดงักลา่วเป็นการส่งเสริมสิทธิของผุ้ ถือ
หุ้นรายย่อยในการเลือกตัง้กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายย่อยและป้องกันการครอบง าโดยผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ 

ถาม  หากวา่กรรมการท่านใดท่านหนึง่ลาออกหรือเสียชีวิต จะถือว่ากรรมการทัง้ชุดจะหมดวาระและต้อง
ท าการเลือกตัง้ใหมห่รือไม ่  

ตอบ นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ กลา่ววา่ เน่ืองจากบริษัทเห็นความส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงัท่ี
เห็นได้จากรางวลัด้านการก ากบัดแูลกิจการต่างๆ ท่ีบริษัทได้รับ และเพ่ือความโปร่งใสและเพ่ิมสิทธิให้กบัผู้ ถือหุ้น
รายย่อยในการเลือกตัง้กรรมการ กล่าวคือจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นในวาระกรรมการจะเท่ากบัจ านวนหุ้นคณูกับ
จ านวนกรรมการ ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทัง้หมดหรือแบ่งคะแนนเสียงท่ีมีลงคะแนน  “เห็นด้วย” หรือ “ไม่
เห็นด้วย” กบักรรมการท่านหนึง่ท่านใดหรือหลายท่านก็ได้ ซึง่วิธีการนีจ้ะเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นรายย่อย
ในการเลือกตัง้กรรมการที่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้ และช่วยลดการครอบง าจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ด้วย
เหตุนี ้บริษัทจึงน าหลกัการ Cumulative Voting มาใช้แทนการเลือกตัง้กรรมการแบบเดิมท่ีเป็นการเลือกตัง้
กรรมการเพียง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด   

 โดยการเลือกตัง้แบบ Cumulative Voting  นัน้ก าหนดให้เลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดพร้อมกนัในคราว
เดียว ส าหรับในกรณีท่ีกรรมการท่านใดท่านหนึ่งลาออกหรือเสียชีวิต คณะกรรมการสามารถแต่งตัง้กรรมการเข้า
มาด ารงหน้าท่ีแทนกรรมการท่านท่ีลาออกจากต าแหน่งไปได้ โดยไมต้่องท าการเลือกตัง้ใหมท่ัง้คณะ 

 

นายชชัชยั คณุงาม ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่าเน่ืองจากในปีนีม้ีผู้ ถือหุ้นรายใหม่เป็นจ านวนมากซึง่อาจจะไม่เข้าใจ
วฒันธรรมองค์กรของบริษัท และเสนอให้ผู้บริหารแนะน าความเป็นมาของบริษัทให้กับผู้ ถือหุ้ นเพ่ือเพ่ิมความ
เข้าใจวฒันธรรมองค์กรให้กบัผู้ ถือหุ้นรายใหม่ๆ  รวมทัง้เสนอให้บริษัทเพ่ิมการประชาสมัพนัธ์องค์กรให้มากขึน้ ทัง้
โดยผ่านการแถลงข่าวตอ่สื่อมวลชนและการประชมุนกัวิเคราะห์ เป็นต้น 

 ประธานฯ แสดงความขอบคณุตอ่ค าแนะน าของผู้ ถือหุ้น 

  ผู้ เข้าร่วมประชมุไมป่ระสงค์จะออกช่ือ สอบถามและฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

ถาม  ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ในกรณีท่ีโครงการเข่ือนไซยะบุรีไม่สามารถด าเนินการได้และเงิน
กู้ ยืมดงักลา่วต้องกลายเป็นหนีเ้สีย 

ตอบ นางอรนุช อภิศกัด์ิศิริกุล ชึแ้จงว่าวงเงินกู้ ท่ีบริษัทอนุมติัให้กบัโครงการดงักล่าวมิได้เป็นวงเงินท่ีสูง 
นอกจากนีก้วา่คร่ึงหนึง่ของวงเงินกู้ทัง้หมดของโครงการเป็นเงินกู้ ยืมจากรัฐบาลลาว โอกาสท่ีเงินกู้ ยืมดงักล่าวจะ
กลายเป็นหนีเ้สียจึงค่อนข้างน้อย ผลกระทบท่ีมีต่อบริษัทจึงน้อยมาก และขอให้นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ธนาคารทิสโก้ ชีแ้จงเพ่ิมเติม 

 นายสุทศัน์ เรืองมานะมงคล ชีแ้จงว่าธนาคารร่วมกบัสถาบันการเงินหลายแห่งร่วมให้สินเช่ือ โดย
วงเงินกู้ ยืมทัง้โครงการโดยประมาณอยู่ท่ี 90,000 ล้านบาท เป็นสดัส่วนของธนาคารประมาณ 4 พันล้านบาท 
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ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 8 ปี มีหลักประกนัท่ีชดัเจน จนถึงปัจจุบนัมีการเบิกเงินกู้  (drawdown) ไปประมาณ
ร้อยละ 22.4 ของวงเงินกู้ทัง้หมด  

 นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ ชึแ้จงเพ่ิมเติมวา่บริษัทติดตามความคืบหน้าโครงการอยู่ตลอด การปล่อยกู้
เป็นการเบิกใช้เงินตามความคืบหน้าโครงการ ซึง่หากโครงการถูกคดัค้านและไม่สามารถด าเนินการต่อได้ ผู้กู้ก็ไม่
สามารถเบิกเงินกู้ ยืมไปใช้ได้เช่นกนั ดงันัน้ ความเสี่ยงท่ีเงินกู้ทัง้ก้อนจะกลายเป็นหนีเ้สียจงึคอ่นข้างต ่า  

ถาม  ขอให้ชีแ้จงเพ่ิมเติมเก่ียวกับสินเช่ือท่ีบริษัทอนุมตัิให้กับบริษัทเหล็กแห่งหนึ่งและผลกระทบท่ีมีต่อ
บริษัท  

ตอบ นางอรนุช อภิศกัด์ิศิริกุล ชีแ้จงว่า จนถึงปัจจุบันผู้กู้ ยังคงช าระหนีด้้วยดีมาโดยตลอด ส าหรับการ
คาดการณ์ท่ีปรากฏตามสื่อต่างๆ นัน้ นักวิเคราะห์อาจคาดการณ์จากสภาวะตลาดเหล็กท่ีผันแปรไปตามวงจร
ธุรกิจซึง่มีทัง้ขึน้และลง และปัจจุบนัสถานการณ์ก็เร่ิมพฒันาในทางท่ีดีขึน้ ส าหรับบริษัทผู้กู้ ในประเทศไทยนัน้ผล
ประกอบการยงัคงเป็นก าไรอยู่และเมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสดของบริษัท (cash flow) ความสามารถในการ
ช าระหนีข้องบริษัทยงัอยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้  

 นายศภุศกัด์ิ จลุศร ผู้ ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับข้อบงัคบับริษัทข้อท่ี 23 การเลือกตัง้กรรมการ 
เพ่ือให้มีความชดัเจนมากขึน้ในกรณีท่ีกรรมการบางท่านไมไ่ด้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นเลย 

 ตอบ นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ ชึแ้จงวา่ข้อความตามท่ีระบุในข้อบงัคบันัน้เป็นการเขียนตามกฏหมายเปิด
กว้างไว้ในกรณีท่ีมีบุคคลได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับการเลือกตัง้กรรมการเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นจ านวน
มาก ซึง่ในกรณีดงักลา่วผู้ ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาจนครบตามจ านวนกรรมการบริษัทเท่านัน้ท่ีจะ
ได้รับเลือกเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

ศ.ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวเ พ่ิมเติมว่าทางบริษัท
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้าตัง้แต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณาเพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาในการประชมุผู้ ถือหุ้นต่อไป โดยในครัง้
นีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลใด ส าหรับการประชมุในปีหน้า จงึขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ ท่ีมีความ
เหมาะสมเพ่ือให้บริษัทพิจารณาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่การท่ีบริษัทประกาศแจ้งผู้ ถือหุ้นเร่ืองการเสนอช่ือบุคคลท่ี
มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าบน Website บริษัทนัน้เป็น
เพราะในช่วงเวลาดงักล่าวบริษัทไม่ทราบว่าผู้ ถือหุ้นรายใดเป็นผู้ ถือหุ้นบริษัทบ้างจึงไม่สามารถส่งเป็นเอกสารไป
ยงัผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายได้ 

 นายพฤทธานนัต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ข้อสงัเกตวา่คณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นท่ีสามารถเสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการได้ตามท่ีระบุในเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการนัน้เป็นไปได้ยากส าหรับผู้ ถือหุ้นรายย่อยซึง่ถือหุ้นจ านวน
ไมม่าก 

  นายเฉลิมพล ไวทยางกรู ผู้ ถือหุ้น สอบถามและกรรมการได้ชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้
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ถาม   ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นต่อการเลือกตัง้กรรมการว่า เน่ืองด้วยวิธีการเลือกตัง้แบบ Cumulative 
Voting นัน้จัดว่าเป็นวิธีการเลือกตัง้ท่ีค่อนข้างใหม่ในประเทศไทย ผู้ ถือหุ้ นทั่วไปยังไม่เข้าใจในหลักการ 
วตัถปุระสงค์และวิธีการเลือกตัง้ในลกัษณะนี ้ทัง้นี ้การเลือกตัง้ไม่ว่าจะด าเนินไปด้วยวิธีการใดต่างก็มีข้อดีข้อเสีย
ท่ีตา่งกนัไมม่ากก็น้อย การตดัสินใจวา่จะใช้วิธีการเลือกตัง้แบบใดนัน้ขึน้อยู่กบัดลุพินิจของบริษัท หากบริษัทจะใช้
วิธีการเลือกตัง้แบบ Cumulative Voting บริษัทอาจจะต้องหาวิธีในการสื่อสารกระบวนการและข้อดีของการ
เลือกตัง้นีใ้ห้กบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปทราบ  

ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัการให้กรรมการทัง้คณะออกจากห้องประชมุและที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นใน
ท่ีประชมุเพ่ือด าเนินการประชมุในวาระท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการ เน่ืองจากบคุคลท่ีด าเนินการประชุมแทนประธานฯ 
นัน้อาจไมท่ราบในข้อเท็จจริงทกุอย่าง และไมส่ามารถตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นได้อย่างถกูต้อง  

ตอบ   ประธานฯ แสดงความขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับค าแนะน า และชีแ้จงว่า การท่ีกรรมการทัง้คณะออก
จากท่ีประชุมนัน้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี ส าหรับท่ีผู้ ถือหุ้ นให้
ข้อเสนอแนะวา่ผู้ ถือหุ้นท่ีท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุแทนอาจไมท่ราบข้อเท็จจริงครบถ้วนนัน้ ประธานฯ ขอรับ
ข้อเสนอแนะดงักลา่วไปพิจารณา  

ทัง้นี ้ศ.ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่าส าหรับในวาระการเลือกตัง้กรรมการ 
กรรมการทกุท่านควรที่จะออกจากท่ีประชมุ แต่ส าหรับวาระเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน ยินดีท่ีจะอยู่ในท่ีประชุมเพ่ือให้ข้อมลูและตอบค าถามต่อผู้ ถือหุ้น และกล่าวเพ่ิมเติม
ว่าส าหรับอตัราค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณานัน้ เป็นอตัราค่าตอบแทนท่ีคงเดิมมาเป็น
เวลา 3 ปีแล้ว ซึง่อตัราดงักลา่วมีการพิจารณาเปรียบเทียบอย่างถ่ีถ้วนแล้ว 
 

นายพฤทธานนัต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามและฝ่ายจัดการได้ชีแ้จงในประเด็นต่างๆ 
ดงันี ้

ถาม บตัรเสียที่เกิดขึน้ในวาระ 5.1 เกิดขึน้จากสาเหตใุด 
ตอบ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ ชีแ้จงวา่บตัรเสียดงักลา่วเกิดขึน้จากผู้ ถือหุ้นลงคะแนนทัง้เห็นด้วยและไม่เห็น

ด้วย รวมทัง้ออกเสียงเกินจ านวนหุ้นท่ีมีอยู่  

ถาม เสนอให้บริษัทระบลุกัษณะของบตัรลงคะแนนท่ีจดัวา่เป็น “บตัรเสีย” ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น 
หรือชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน และเสนอให้ชีแ้จงข้อดี ข้อเสียของการเลือกตัง้แบบ Cumulative 
Voting เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจก่อนการลงคะแนน 

ตอบ ประธานฯ รับข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นเพ่ือไปพิจารณา 

นางวารุณี ทิพน์พญาชยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามและผู้บริหารได้ชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี  ้

 ถาม ขอให้เปลี่ยนวิธีการเลือกตัง้กรรมการเป็นแบบผสม โดยรวมทัง้การเลือกตัง้แบบเป็นสดัสว่นและแบบ 
cumulative voting และขอให้มีตวัเลือกส าหรับวาระการพิจารณาจ านวนกรรมการของบริษัท 
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ตอบ นางอรนุช อภิศักด์ิศิริกุล ชีแ้จงว่า การเลือกตัง้กรรมการแบบผสมตามท่ีผู้ ถือหุ้ นเสนอมานัน้ ไม่
สามารถท าได้ เน่ืองจากขัดด้วยข้อกฏหมาย ส าหรับวาระการพิจารณาจ านวนกรรมการของบริษัทนัน้ ผู้ ถือหุ้ น
สามารถเลือกได้วา่เห็นด้วยหรือไมเ่ห็นด้วยกบัจ านวนท่ีเสนอมา  

  นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี  ้

ถาม  ความคิดเห็นของคณุภัทรียา เบญจพลชัย ถึงมุมมองของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีต่อ
การเลือกตัง้แบบ Cumulative Voting และหากว่าสนบัสนุนวิธีการเลือกตัง้ดงักล่าว เหตุใดจึงไม่ออกเป็นกฏ
ระเบียบบงัคบัให้ทกุบริษัทปฏิบตัิตาม 

ตอบ นางภทัรียา เบญจพลชยั ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ชีแ้จงว่าบริษัทสามารถเลือกได้
วา่จะน าวิธีการเลือกตัง้กรรมการแบบใดมาใช้ ไมว่า่จะเป็นแบบ 1 คนมี 1 เสียงหรือแบบ Cumulative Voting ทัง้นี ้
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยพยายามส่งเสริมให้บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์น าวิธีการเลือกตัง้
แบบ Cumulative Voting มาใช้ โดยเลง็เห็นวา่เป็นวิธีการเลือกตัง้ท่ีโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้
ถือหุ้นรายย่อย สามารถเลือกตัง้กรรมการตามท่ีต้องการได้  

 การท่ีจะระบุเป็นกฏระเบียบบงัคบัใช้กบัทุกบริษัทนัน้ อาจเป็นการสร้างภาระหรือก่อให้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบตัิให้กบับริษัทท่ียงัไมพ่ร้อมท่ีจะปฏิบตัิตามได้ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นวา่ควรที่จะเร่ิมจาก
การส่งเสริมก่อน และเมื่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าบริษัทโดยส่วนใหญ่มีความพร้อมท่ีจะรับไป
ปฏิบตัิตามแล้วจงึจะก าหนดเป็นกฏระเบียบให้ทกุบริษัทปฏิบตัิตาม โดยประเด็นดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา
โดยคณะกรรมการชดุย่อยของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอีก 
  
ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีมาประชมุ และกลา่วปิดประชมุเวลา 18.00 น.   

                
 

         

 

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

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

คณะกรรมการได้สรุปรายละเอียดการด าเนินธุรกิจพร้อมค าอธิบายประกอบผลการด าเนินงานประจ าปี  
2557 ไว้อย่างชัดเจนในรายงานคณะกรรมการดังปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1-A2 ของรายงาน
ประจ าปี  
ตามรายละเอียดท่ีแนบมาด้วยนี ้ 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้สตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2557     
ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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รายงานจากคณะกรรมการ 
 

ปี 2557 นับเป็นอีกปีท่ีเศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับความท้าทาย ทัง้จากสถานการณ์ความไม่สงบทาง
การเมือง ซึง่ตามด้วยการท ารัฐประหารและความไม่แน่นอนท่ียืดเยือ้ ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตวั
ลง และมีอตัราการเติบโตเหลือเพียงร้อยละ 0.7 โดยปราศจากสญัญาณการฟืน้ตวัในระยะยาว ขณะท่ีความหวงั
จากการฟื้นตัวด้านการลงทุนจากการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐลดน้อยลง เน่ืองจากใช้ระยะ
เวลานานกวา่ท่ีคาดไว้ สว่นปัจจยัขบัเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้านอื่นๆ ยงัคงออ่นตวั และยงัสร้างแรงกดดนัต่อการฟืน้
ตวั อาทิ ภาคการส่งออก รายได้ภาคการเกษตร การบริโภคภาคครัวเรือน ฯลฯ  นอกจากนี ้หนีภ้าคครัวเรือนท่ีอยู่
ในระดบัสงูยงัคงเป็นตวัฉดุรัง้เศรษฐกิจในประเทศ ในขณะท่ีภาพรวมเศรษฐกิจโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา ก็ประสบ
ปัญหาการชะลอตวัเช่นเดียวกนั แม้ธนาคารกลางสหรัฐจะยุติมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในเร็ววนันี ้ 
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐสามารถฟืน้ตวัอย่างต่อเน่ือง แต่การอดัฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจยงัคง
เกิดขึน้ในเศรษฐกิจหลกัอื่นๆ เช่น ญ่ีปุ่ น และสหภาพยุโรป เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและรับมือกบัภาวะเงินฝืด ส่วน
ราคาน า้มนัท่ีลดลงอย่างรุนแรงในช่วงปลายปีถือเป็นปัจจยับวกส าหรับเศรษฐกิจในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ภาค
ธุรกิจบางสว่น โดยเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกบัราคาสินค้าโภคภณัฑ์ ยงัคงได้รับผลกระทบในทางลบอยู่  
 ธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ในปี 2557 อยู่ในช่วงเวลาการเติบโตท่ีแผ่วลงตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ 
โดยเฉพาะธุรกิจสินเช่ือรถยนต์ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มทิสโก้ต้องเผชิญกบัการอ่อนตัวลงอย่างรุนแรงโดยได้รับ
ผลกระทบจากการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้นโยบายคืนภาษีส าหรับผู้ซือ้รถคนัแรก ซึง่สิน้สดุลง
ช่วงต้นปี 2556 ทัง้นี ้ยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลงอย่างมากจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 34  เน่ืองจากอุปสงค์
ของรถยนต์ถูกดึงไปใช้ล่วงหน้า ตัง้แต่ช่วงท่ีมีการใช้นโยบายการคืนภาษีส าหรับผู้ ซือ้รถยนต์คันแรก ส่งผลให้
สินเช่ือรวมของกลุ่มทิสโก้หดตวัลงกว่าร้อยละ 8 ในปีนี ้ แม้ว่าธุรกิจสินเช่ือจะเติบโตในระดบัต ่า กลุ่มทิสโก้ยงัคง
สามารถรักษาผลประกอบการท่ีแข็งแกร่ง ด้วยก าไรสุทธิท่ีคงท่ีจากปีก่อนหน้า ท่ี 4,250 ล้านบาท จาก
ความสามารถในการสร้างรายได้ผ่านการลดต้นทนุเงินฝาก และการขยายแหลง่ท่ีมาของรายได้ค่าธรรมเนียม เพ่ือ
ชดเชยการออ่นตวัลงของธุรกิจสินเช่ือ สง่ผลให้รายได้รวมของกลุม่ทิสโก้สามารถรักษาระดบัการเติบโตท่ีร้อยละ 4  
ในปี 2557 แรงกดดันจากคุณภาพสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสถานการณ์ราคารถมือสองท่ีลดลงได้เร่ิมอ่อนตวัลง แต่
ยงัคงอยู่ในระดบัสงู ขณะท่ีค่าใช้จ่ายส ารองหนีส้ญูอยู่ในระดบัสงูกว่าปีก่อนหน้าเล็กน้อยเป็นผลจากการขาดทุน
จากการขายรถยึดท่ียังคงมีอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าจะมีสัญญาณการปรับตัวดีขึน้ในช่วงปลายปี ทัง้นี  ้อัตรา
ผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นเฉลี่ยยงัคงแข็งแกร่งท่ีร้อยละ 17.4 ขณะท่ีระดบัเงินกองทุนของทิสโก้แข็งแกร่งย่ิงขึน้ ด้วย
อตัราเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) สงูถงึร้อยละ 16  
 ธุรกิจภายในกลุ่มทิสโก้ยงัคงมุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินครอบคลมุใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ สายงาน
กลุม่ลกูค้ารายย่อย (Retail Banking) สายงานกลุ่มลกูค้าบรรษัท (Corporate Banking) และสายงานกลุ่มลกูค้า
ธนบดีและจดัการกองทุน (Wealth & Asset Management)  สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อยชะลอตวัอย่างเห็นได้
ชดัจากธุรกิจการให้สินเช่ือ ซึง่เป็นผลจากยอดขายรถยนต์ท่ีตกลงอย่างมาก และการขยายสินเช่ือท่ีเป็นไปได้ล่าช้า
ท่ามกลางภาวะหนีส้ินภาคครัวเรือนท่ีอยู่ในระดบัสูง อย่างไรก็ดี ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ
ธุรกิจนายหน้าประกันภัยยังคงขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ทัง้ด้านการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ การเข้าถึงกลุ่มลูกค้า 
และการเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย ในขณะเดียวกัน ธุรกิจสินเช่ืออุปโภคบริโภค ภายใต้แบรนด์ “สมหวงั” ได้
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ขยายเครือข่ายสาขาการให้บริการเกือบ 100 สาขาทัว่ประเทศ ส่วนสายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัท การเติบโตของ
สินเช่ือในภาพรวมคอ่นข้างชะลอตวั แม้วา่ธุรกิจกบัลกูค้าบรรษัทขนาดใหญ่ยงัคงเห็นการเติบโต จากโครงการด้าน
การลงทุนและการให้บริการด้านตลาดทุนท่ีเข้ามาอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าหลายโครงการและงานด้านตลาดทุนได้
ล่าช้าออกไปเพ่ือรอให้อปุสงค์ในตลาดและความเช่ือมัน่ของตลาดหุ้นปรับตวัดีขึน้ ขณะท่ีลกูค้าธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมปรับตัวลดลงอย่างมากตลอดทัง้ปี สาเหตุหลักมาจากการหดตัวอย่างรุนแรงของสินเช่ือเพ่ือผู้
จ าหน่ายรถยนต์ตามยอดขายของอตุสาหกรรมรถยนต์ 
 ส าหรับสายงานกลุ่มลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุนยงัคงสร้างผลงานโดดเด่น ตามเป้าหมายในการ
เป็นผู้น าด้านท่ีปรึกษาการลงทุนชัน้แนวหน้า “Top Advisory House” ทัง้เร่ืองผลิตภณัฑ์และบริการ กลุ่มทิสโก้
สามารถเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์เงินฝากท่ีมากด้วยคณุภาพแก่ลูกค้ามาโดยตลอด อีกทัง้
สามารถบริหารต้นทนุเงินทุนของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ให้ลดลงอย่างมีประสิทธิผล พร้อมกบัขยายปริมาณธุรกิจ
ส าหรับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียม ส าหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ต้นทุนเงินทุนของ
กลุ่มทิสโก้ลดลงร้อยละ 8 ขณะท่ียงัสามารถรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดบัท่ีแข็งแกร่งมาโดยตลอด ด้านธุรกิจ
จดัการกองทุน บลจ.ทิสโก้ประสบความส าเร็จในการเป็นท่ีหนึ่ง ในกลุ่มของกองทุนเปิดตราสารทุน โดยกองทุน
เปิดทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี ้ให้ผลตอบแทนสงูสดุเป็นอนัดบั 1 ในอตุสาหกรรมในปี 2557 นอกจากนี ้บริษัท
ยงัคงตอกย า้ความเป็นผู้น าตลาดด้านกองทุนรวมท่ีก าหนดเป้าหมายเลิกโครงการ (Equity Trigger Fund) ด้วย
การออกกองทนุอย่างตอ่เน่ืองทัง้ในตลาดไทยและตา่งประเทศ ซึง่ท าให้ลกูค้าของทิสโก้บรรลโุอกาสด้านการลงทุน
อย่างสงูสดุ ด้านธุรกิจหลกัทรัพย์ บล.ทิสโก้ได้น าเสนอแอพพลิเคชัน่ “สต็อก สแกน” ซึง่ให้ลกูค้าคดัสรรหุ้นเด่นได้
ด้วยตัวเองตามประเภทการลงทุนและความเสี่ยงด้วยตนเอง นอกจากนี ้ยังได้ขยายบริการการลงทุนไปยัง
ต่างประเทศ โดยได้เปิดตวั TISCO Global Trade ให้เป็นช่องทางส าหรับลกูค้าท่ีต้องการลงทุนในตลาดหุ้นหลกั
ทั่วโลก สร้างทางเลือกในการลงทุนในบริษัทชัน้น าระดับโลก   โดยในปี 2557 บล.ทิสโก้ได้รับรางวัล “บริษัท
หลกัทรัพย์ดีเดน่” ใน 2 ประเภทรางวลั ได้แก่ ด้านการให้บริการหลกัทรัพย์แก่นกัลงทุนสถาบนั เป็นปีท่ี 4 และนกั
ลงทนุบคุคล เป็นปีท่ี 2 จากการประกาศรางวลั SET Award 2014 เป็นเคร่ืองยืนยนัความส าเร็จได้เป็นอย่างดี 
 กลุ่มทิสโก้ยังคงด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรการก ากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงท่ีเข้มแข็ง  
พร้อมทัง้ได้ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในระหว่างปีท่ีผ่านมา 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ซึง่จดัตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ท าการประเมินและทบทวนนโยบายก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดบั
สากล ด้วยหลกัการด าเนินงานท่ีโปร่งใสและการรักษาธรรมาภิบาลท่ีดีมาโดยตลอด ท าให้กลุ่มทิสโก้ได้รับรางวลั 
“องค์กรโปร่งใส” ประจ าปี 2557 จากส านกังานป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อเน่ืองเป็นปี
ท่ีสอง อีกทัง้ ยงัได้รับรางวลั “บริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเย่ียม” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 จากการ
ประกาศรางวลั SET Award 2014 ตอกย า้ความเป็นเลิศในด้านการจดัท ารายงานธรรมาภิบาลและระบบบริหาร
ความเสี่ยงท่ียอดเย่ียม 
 เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพขององค์กรให้ดีย่ิงขึน้ ทิสโก้ริเร่ิมโครงการ Business Transformation เพ่ือ
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นองค์กรท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับลูกค้า
อย่างเตม็รูปแบบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการด าเนินงานสงูสดุ ในระยะ 3 ปีของโครงการนี ้
ทิสโก้จะยกระดบัระบบการท างานแบบดัง้เดิมให้เป็นระบบท่ีมีนวตักรรมและทันสมัยในทุกด้านให้ธุรกิจมีความ
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ยืดหยุ่น เรียบง่าย และคลอ่งตวัมากขึน้ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลกูค้าและสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ทิสโก้ยังคงให้ความส าคัญด้านการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลอย่างตอ่เน่ือง โดยทิสโก้ลงทนุอย่างมากในบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งทัง้ด้านค่านิยม
องค์กรและด้านความเช่ียวชาญในการท างาน โครงการการสื่อสารค่านิยมองค์กรถูกปลกูฝังผ่านหลกั “คณุค่าทิส
โก้ 4H” ซึง่หมายความถึงความคิด จิตใจ และการกระท า แบบคนทิสโก้ (Head-Heart-Hand) เพ่ือสร้างทิสโก้ให้
เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรด้านทรัพยากรบุคคล 
ส าหรับด้านความรู้ความช านาญ  ศนูย์การเรียนรู้ทิสโก้มีการจัดท าการประเมินความสามารถ และจดัโปรแกรม
ส าหรับการเรียนรู้และการพฒันาตลอดทัง้ปี เพ่ือลดช่องวา่งด้านความสามารถภายในองค์กร 
 ด้านการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ทิสโก้เช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมเข้าสู่การด าเนินธุรกิจ ตัง้เป้าเพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทและสังคม ในปีท่ีผ่านมา ทิสโก้สนับสนุนการ
พฒันาด้านการศกึษา การให้ความรู้ทางการเงิน และโครงการพฒันาท่ียั่งยืน ESG (ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม) มาโดยตลอด การเรียนรู้ด้านการเงินด าเนินไปพร้อมกบัการท างาน เช่น การให้ค าแนะน าแก่ผู้ออม
เงินและนักลงทุน การให้ความรู้ทางการเงินกับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการให้ค าแนะน าด้าน
การท าธุรกิจที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัมีโครงการเพ่ือสงัคม TISCO Youth Financial Camp 
ท่ีจดัขึน้เป็นประจ าเพ่ือให้ความรู้ด้านการเงินแก่เยาวชนและชมุชน ปีนีย้งัเป็นครัง้แรกท่ีทิสโก้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของสาทรโมเดล จดัโดยคณะกรรมการนกัธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมโลก เพ่ือลดปัญหาการจราจร เปลี่ยนค่านิยมจาก
การใช้รถยนต์สว่นตวัมาเป็นรถสาธารณะ ด้วยการเน้นย า้ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมผ่านกระบวนการธุรกิจ ท า
ให้ทิสโก้สามารถสร้างรากฐานท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมกบัการช่วยเหลือสงัคมและสิ่งแวดล้อมไปในเวลาเดียวกนั 
 ส าหรับปี 2558 มองเห็นภาวะการฟืน้ตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากการกลบัมาของภาคการบริโภคและ
ภาคการลงทุน แม้ว่าเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอน นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐและแผนการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานจะเป็นปัจจยัส าคญัในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย กอปรกบัโอกาสท่ีเพ่ิมขึน้จากการเช่ือมต่อกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แม้ว่าหนทางจะอีกยาวไกล แต่ยังคงเช่ือว่าเศรษฐกิจไทยและภาคการเงินการ
ธนาคารจะสามารถรองรับความท้าทายท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้อย่างแน่นอน 
 ในโอกาสนี ้คณะกรรมการขอขอบคณุลกูค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ และผู้ ถือหุ้นท่ีได้ให้การสนบัสนุนบริษัท
มาโดยตลอดแม้ในเวลาท่ียากล าบาก อีกทัง้ขอขอบคณุในความตัง้ใจและทุ่มเทของผู้บริหารและพนกังานทิสโก้ท่ี
ท าให้ทิสโก้สามารถฝ่าฟันความท้าทาย พร้อมกบัสร้างความส าเร็จที่ยัง่ยืนในระยะยาวสืบไป   
                                  

                
          คณะกรรมการ 
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วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  
ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2557 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

จากรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท    
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้แสดงฐานะการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีว่างบ
แสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดงผลประกอบการและฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้
ถูกต้องตามท่ีควร ทัง้นี ้ รายงานของผู้สอบบญัชี งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ในรายงานประจ าปี  
 
ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
 
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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บริษทั ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 1 มกราคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์

เงินสด 1,180,482          1,130,971          1,046,297          70                        70                        

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3.2 38,057,993        53,214,350        31,177,538        529,181             510,072             

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 3.3 -                           28,220                41,863                -                           -                           

เงินลงทุนสุทธิ 3.4, 3.8 14,795,457        11,489,593        7,015,515          843,774             763,957             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้สุทธิ 3.5 207,228             157,283             124,580             19,370,029        16,923,874        

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 3.6, 3.8

   เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 286,017,305     314,332,796     268,268,767     3,154,300          3,986,000          

   ดอกเบ้ียคา้งรับ 572,383             535,851             352,769             -                           -                           

   รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 286,589,688     314,868,647     268,621,536     3,154,300          3,986,000          

   หัก: รายไดร้อตดับญัชี (23,233,476)      (27,918,134)      (24,461,207)      -                           -                           

   หัก: คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 3.7 (6,950,423)        (6,331,224)        (5,098,907)        -                           -                           

   หัก: คา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหน้ี -                           -                           (3)                        -                           -                           

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 256,405,789     280,619,289     239,061,419     3,154,300          3,986,000          

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 3.8, 3.9 120,905             124,757             271,133             -                           -                           

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 3.10 17,267                16,856                304                     778,245             783,170             

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1.5, 3.11 2,483,759          2,456,855          1,321,404          663,751             629,039             

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนสุทธิ 3.12 324,927             111,964             126,709             89,997                56,952                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 3.30 296,074             245,383             306,126             110,157             108,845             

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าสุทธิ 1,819,258          1,546,662          2,223,792          -                           -                           

เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           1,693,238          1,457,244          

สินทรัพยอ่ื์น 3.13 1,964,366          2,264,128          3,215,305          190,777             155,560             

รวมสินทรัพย์ 317,673,505     353,406,311     285,931,985     27,423,519        25,374,783        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 1 มกราคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ปรับปรุงใหม)่

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้น

เงินรับฝาก 3.14 205,383,788     264,642,177     219,824,303     -                           -                           

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3.15 10,897,493        12,182,921        9,673,297          -                           -                           

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 399,916             344,864             652,310             -                           -                           

ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย์ -                           -                           163                     -                           -                           

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 3.3 40,729                310,945             -                           -                           -                           

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 3.16 65,406,219        43,083,619        27,877,250        7,669,400          6,128,000          

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3.17 403,572             332,602             321,743             85,823                71,836                

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3.30 30,155                144,962             116,315             -                           -                           

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 1,250,067          1,511,017          1,523,645          -                           -                           

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,129,253          1,688,431          1,758,073          40,712                36,756                

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 566,574             457,100             428,307             30,373                73,364                

หน้ีสินอ่ืน 3.18 6,342,046          5,653,318          5,505,994          1,098,690          1,021,863          

รวมหนีสิ้น 291,849,812     330,351,956     267,681,400     8,924,998          7,331,819          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม)่

รายไดด้อกเบ้ีย 3.22 18,890,867          18,960,910          137,379               174,064               

คา่ใช้จ่ายดอกเบ้ีย 3.23 (9,351,077)          (10,144,033)        (226,747)              (221,293)              

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 9,539,790            8,816,877            (89,368)                (47,229)                

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 5,187,250 5,416,910 -                             -                             

คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ (211,639)              (225,837)              (18,244)                (14,318)                

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3.24 4,975,611            5,191,073            (18,244)                (14,318)                

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้

   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 3.25 27,612                  74,647                  3,949                    56,800                  

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 3.26 263,716               353,774               -                             -                             

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 3.5.2 52,129                  45,689                  -                             -                             

รายไดเ้งินปันผลรับ 96,930                  99,090                  1,693,238            1,459,449            

คา่ปรับท่ีเก่ียวเน่ืองจากเงินให้สินเช่ือ 344,030               283,731               -                             -                             

รายไดค้า่ส่งเสริมการขายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 268,333               736,858               -                             -                             

รายไดก้ารบริหารงานสนับสนุน 3.34 -                             -                             1,549,850            1,563,477            

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ 3.28 55,638                  53,298                  66,327                  86,396                  

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 15,623,789          15,655,037          3,205,752            3,104,575            

คา่ใช้จ่ายส่งเสริมการขายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 274,765               900,370               -                             -                             

รวมรายได้จากการด าเนินงานสุทธิ 15,349,024          14,754,667          3,205,752            3,104,575            

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนักงาน 3,550,195            3,419,752            646,117               751,414               

คา่ตอบแทนกรรมการ 13,240                  13,095                  13,240                  12,615                  

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 919,076               883,767               344,498               338,303               

คา่ภาษีอากร 224,003               216,170               1,715                    1,619                    

คา่ใช้จ่ายจากการด าเนินการอ่ืนๆ 3.29 898,432               732,381               119,055               90,888                  

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 5,604,946            5,265,165            1,124,625            1,194,839            

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 3.27 4,426,460            4,140,603            -                             -                             

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงินได้ 5,317,618            5,348,899            2,081,127            1,909,736            

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3.30 1,043,443            1,040,706            80,400                  91,019                  

ก าไรส าหรับปี 4,274,175            4,308,193            2,000,727            1,818,717            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม)่

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 3.31

ขาดทุนจากการแปลงคา่งบการเงินจากการด าเนินงาน

   ในต่างประเทศ -                             (81,795)                -                             -                             

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 3.20 184,533               (397,546)              75,868                  (105,580)              

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (28,716)                12,984                  (5,713)                  3,670                    

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย์ 3.21 (27,000)                1,176,123            -                             288,745               

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมคา้:

   ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของการร่วมคา้ (443)                      55                          -                             -                             

   การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดของการร่วมคา้ (2,117)                  (11,067)                -                             -                             

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.30, 3.32 (29,399)                (158,508)              (14,031)                (37,367)                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี 96,858                  540,246               56,124                  149,468               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 4,371,033            4,848,439            2,056,851            1,968,185            

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 3.33 4,249,515            4,249,050            2,000,727            1,818,717            

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 24,660                  59,143                  

4,274,175            4,308,193            

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 4,345,059            4,790,562            2,056,851            1,968,185            

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 25,974                  57,877                  

4,371,033            4,848,439            

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 3.33 5.31                      5.55                      2.50                      2.37                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2557 เป็นเงินส ารอง
ตามกฎหมาย เงนิปันผล และอ่ืนๆ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรก่อนหักส่วนของผู้ ถือหุ้ นส ่วนน้อยตามงบการเงินรวมจ านวน  
4,274,174,775 บาท ตามงบการเงินรวม ลดลง 34,017,707 บาทจากปี 2556 ทัง้นี ้หากไม่รวมส่วนของ             
ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิในปี 2557 จ านวน 4,249,514,721 บาท 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่บริษัทจะต้อง
จดัสรรเงินจ านวน 100,100,000 บาทจากก าไรประจ าปีเพ่ือเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย ดงันัน้ บริษัทมีก าไรจาก    
ผลการด าเนินงานและก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2557 ตามรายละเอียดดงันี ้  

 บาท 

ก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร ณ ต้นปี 2557 2,350,581,970 

เงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2556  (1,601,294,256) 

ก าไรสทุธิของบริษัทส าหรับปี 2557 2,000,727,499 

จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย  (100,100,000) 

ผลก าไร/ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,570,685) 

ปรับรายการที่ไมใ่ช่เงินสด 1,505,977 

ก าไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงนิปันผลส าหรับปี 2557 2,646,850,505 

 

หลงัจากจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 100,100,000 บาทแล้ว บริษัทมีก าไรสะสมท่ีสามารถจดัสรรเป็น    
เงินปันผลส าหรับปี 2557 จ านวน 2,646,850,505 บาท 

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอ ัตราที่เหมาะสมตามผลการด าเนินงานของ กลุ่ม โดยคงไว้ซึ ่ง
อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่แข็งแกร่ง  (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตวัของธุรกิจใน
อนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงสถานะของบริษัทย่อยของบริษัท ในฐานะ
ธนาคารพาณิชย์ท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดงันัน้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ส าหรับปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ การจ่ายเงินตามอตัราท่ี
เสนอ คิดเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 1,601 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 37.7 ของก าไรจากผลการ
ด าเนินงานตามงบการเงินรวมเทียบกบัอตัราร้อยละ 37.7 ในปี 2556 นอกจากนี ้ก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับ
ปี 2557 ส่วนท่ีเหลือหลงัจากการส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจะจดัสรรเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์
การก ากบัแบบรวมกลุม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ความเหน็คณะกรรมการ: 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิดงัต่อไปนี ้  

- อนมุตัิจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2557 เป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 100,100,000 บาท 

- อนุมตัิจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2557 ส่วนที่เหลือจากการส ารองตามกฎหมายเป็น    
เงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัและผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท  

- ผู้ ถือหุ้นซึง่ปรากฎรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล 

- ก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 

- อนมุตัิจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2557 ส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินกองทุน
ตามเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตจิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นโดยมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนดจ านวนผู้ ท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ     
ของบริษัทเป็นครัง้คราวโดยให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า  5 คน ทัง้นี ้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด    ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และมีกรรมการที่มีสญัชาติไทยตามท่ีกฎหมายก าหนด  

นอกจากนี ้ข้อบังคับบริษัทก าหนดให้ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้ เลือกตัง้คณะกรรมการ 
ทัง้ชดุพร้อมกนัในคราวเดียว โดยให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือคณูด้วยจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ 

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการ  ท่ีจะพงึมี ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการ     ท่ีจะพงึมี ให้เลือกโดยวิธีจบัสลากเพ่ือให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี 

เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี กฎหมาย และกฎข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง โดยค านึงถึงความ
ต้องการและประโยชน์สงูสดุของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกและ
กลัน่กรองบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความ
เข้าใจเพียงพอด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อน าเสนอต่อ
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการตอ่ไป 

นอกจากนีบ้คุคลท่ีได้รับคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ จะต้องมีคณุสมบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบัติ 
การก ากบัดแูลกิจการของทิสโก้ ซึง่เข้มงวดกว่าประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมถึงหุ้นท่ีถืออยู่โดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ๆ ด้วย  

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้
มีอ านาจควบคมุในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น       
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามลักษณะท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กับบริษัท       
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวาง 
การใช้วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่  
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

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

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็น 
ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้ นส่วนผู้ จัดการของผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานท่ี
ปรึกษา ท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท
อื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย และ 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้ นในการแต่งตัง้กรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ น 
ทกุรายรวมถงึผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ
บริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2558 ในช่วงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2557 – 31 
ธนัวาคม 2557 ซึง่เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดงักลา่วปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม     

ภายหลงัจากการพิจารณาคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทของบุคคลท่ีได้รับ 
การคดัเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการเห็นควร
เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดจ านวนกรรมการ 12 คน และอนุมตัิการแต่งตัง้บุคคลดงัต่อไปนีเ้ป็นกรรมการ
บริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดประวตัิผู้ ท่ีได้รับการเสนอเป็น
กรรมการบริษัท ปรากฏตามท่ีแนบมาพร้อมนี ้
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ชื่อ ต าแหน่งที่เสนอ 
1. นายปลิว  มงักรกนก กรรมการอิสระ  
2. นายฮอน คิท ชิง (นายอเลก็ซานเดอร์ เอช ชิง) กรรมการ 
3. นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ  กรรมการ 
4. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ กรรมการอิสระ 
5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ 
6. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการอิสระ  
7. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการอิสระ 
8. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอิสระ 
9. นายสถิตย์ ออ๋งมณี กรรมการ 
10. นายยาสโุร่ โยชิโคชิ กรรมการ 
11. นายชือ-เหา ซุน กรรมการ 
12. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ 

 

 

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิจ านวนกรรมการของบริษัทท่ี 12 คน และแต่งตัง้กรรมการ          
ตามท่ีเสนอ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

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

1. ช่ือ : นายปลิว มังกรกนก 
 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 

อายุ : 66 

สัญชาติ : ไทย 

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

วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ (อตุสาหการ) 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  

หลกัสตูร Role of Chairman  

หลกัสตูร Audit Committee  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

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

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

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

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 8  ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้ 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)              7 ปี            

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                        10 ปี        

  (วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

   (วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 1 กรกฎาคม 2548) 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน   

กลุ่มทสิโก้   

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

ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

 
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 
มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 

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

2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

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

หน่วยงานอื่น (4 แห่ง)   

2556-ปัจจบุนั 
 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ส านกับริหารหลกัสตูรวศิวกรรมนานาชาติ
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

 
 

 

ประสบการณ์การท างาน  
 

    กลุ่มทิสโก้   

 2552-2553 
               
 2551-2553 

ประธานคณะกรรมการบริหาร  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มทสิโก้ 
กรรมการ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

 2548-2551 
 

 

กรรมการ  
ประธานคณะกรรมการบริหาร  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 2548-2549 เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา  

 2545-2548 กรรมการ  
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัทเงินทนุ ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

       2533-2554 กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 
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ประสบการณ์การท างาน (ต่อ)   

 อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)   

       2516-2555 

       2553-2554 

       2549-2553 

       2537-2553 

         

       2537-2553 

       2551-2553 

              กรรมการ 

              กรรมการ 

              กรรมการ 

              กรรมการ 

 

              กรรมการ 

              กรรมการ 

บริษัท อตุสาหกรรมรามาเทก็ซ์ไทล์ จ ากดั 

บริษัท โซลิโด จ ากดั 

บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่แนล        
(ไทยแลนด์) จ ากดั 

บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากดั  

สมาคมธนาคารไทย 
   

คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ   

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล   
ท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า 

  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

2. ช่ือ  : นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) 

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

 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ :     กรรมการ 

อายุ : 37 

สัญชาติ : นิวซีแลนด์ 

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี 

การถือหุ้น 

(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558) 

: บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ไม่มี 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

ไม่มี 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท   6   ครัง้ จากทัง้หมด  8 ครัง้ 

  คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

  4/1   ครัง้ จากทัง้หมด  5 ครัง้ 

  
/1 นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) ไมไ่ด้เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนด้วยตนเอง 1 ครัง้ แต่มีสว่นร่วมในการประชมุผ่านทาง teleconference 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 

 

: 

 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                       7 ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                 7 ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 20 เมษายน 2550) 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
  

    กลุ่มทิสโก้   

 2553-ปัจจบุนั 

     2551-ปัจจุบนั 

  

รองประธานคณะกรรมการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ)   

    อ่ืนๆ   

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   

-ไม่มี-   

บริษทัจดทะเบียนอื่น   

-ไม่มี-   

บริษทัอื่น (2 แห่ง)   

2555-ปัจจบุนั Managing Director  Capcelona Advisors, LLC  

2551-ปัจจบุนั Senior Advisor CDIB & Partners Investment Holding 
Corporation  

หน่วยงานอื่น   

-ไม่มี- -  
 

ประสบการณ์การท างาน   

    กลุ่มทิสโก้   

2551-2555 
2552-2553 
2551-2553 

กรรมการบริหาร 
รองประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

2553-2555 
2552-2553 
2550-2553 
2550-2551 

กรรมการบริหาร 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

    อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)  

2548-2554 Managing Director Quintus Capital Group Ltd. 

2548-2551 Senior Vice President CDIB & Partners Investment Holding 
Corporation 

2548-2551 Director CDIB & Partners Asset Management Holding 
Limited 
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

3. ช่ือ : นางอรนุช  อภศัิกดิ์ศริิกุล  

 ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการ 

อายุ : 56 

สัญชาติ : ไทย 

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  
หลกัสตูรตอ่ต้านการทจุริตส าหรับผู้บริหารระดบัสงู 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558)  ไม่มี 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

  8 ครัง้ จากทัง้หมด   8 ครัง้ 

12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการบริหาร 

  7 ครัง้ จากทัง้หมด  7 ครัง้ 

12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)             7  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                       10  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 26 เมษายน 2548) 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน   

กลุ่มทสิโก้   

 2553-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มทสิโก้ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

       2551-ปัจจบุนั กรรมการ  

      2553-ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

      2548-ปัจจุบนั กรรมการ  

      2557-ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั 

      2557-ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั 

      2554-ปัจจุบนั กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 

 2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ศนูย์การเรียนรู้ทสิโก้ จ ากดั 

อ่ืนๆ  

    บริษัทอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
           -ไม่มี- 
     บริษทัจดทะเบียนอื่น 
           -ไม่มี- 

 

 บริษทัอื่น    

    -ไม่มี-   

หน่วยงานอื่น    

    -ไม่มี-   
 

ประสบการณ์การท างาน  

กลุ่มทสิโก้  
 2552-2553 กรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 2551-2552 
 2548-2551 

กรรมการบริหาร 
รองกรรมการอ านวยการ  
กลุ่มงานบริหารส่วนกลาง 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

      2553-2554 
      2552-2554 

ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั 

 2553-2554 
      2552-2554 

ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั 
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ประสบการณ์การท างาน (ต่อ) 

      2553-2554 
      2552-2554 

ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั 

      2543-2550 กรรมการ TISCO Global Securities Ltd. 

      2543-2550 กรรมการ TISCO Securities Hong Kong Ltd. 

      2548 
      2545-2548 

กรรมการ 
หวัหน้าสายการเงิน การวางแผนและ 
บริหารความเส่ียง 

บริษัทเงินทนุ ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 

  อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

      2555-2556 

      2553-2554 

อนกุรรมการบริหารความเส่ียง 

                      ท่ีปรึกษาคณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียง 

กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

 

      2549-2553 ท่ีปรึกษาด้านบริหารความเส่ียงและ
กรรมการบริหารความเส่ียง 

บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม 

      2544-2551 อนกุรรมการบริหารความเส่ียง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

4. ช่ือ : รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์  

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ  

อายุ : 60  

สัญชาติ : ไทย 

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

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

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558)  ไม่มี  

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)   
คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

  8  ครัง้ จากทัง้หมด   8 ครัง้ 
13  ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 

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

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)             7  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                       10  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 26 เมษายน 2548) 
 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

  

    กลุ่มทิสโก้   
2556-ปัจจบุนั 
2551-ปัจจบุนั 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   
 

2556-ปัจจบุนั 
 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)   
 

    อ่ืนๆ 
          บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี-   
          บริษทัจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง) 

2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษทัอื่น   
-ไม่มี-   

หน่วยงานอื่น (8 แห่ง)  

2557-ปัจจบุนั กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

2555-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

2555-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แหง่ประเทศไทย 

2552-ปัจจบุนั คณะท างานเพ่ือตดิตามการปฏิบตัิด้านบญัชีและ
บรรษัทภิบาล 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ     
ตลาดหลกัทรัพย์ 

2549-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล กองทนุเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ 
2545-ปัจจบุนั คณะกรรมการมาตรฐาน 

และนโยบายบญัชีภาครัฐ 
กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

2540-ปัจจบุนั รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

2535-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาฝ่ายก ากบับริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ประสบการณ์การท างาน 
    กลุ่มทิสโก้   

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

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

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

2548-2550 กรรมการตรวจสอบ  
    อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)   

2555-2556 คณะอนกุรรมการการเงินงบประมาณและการ
ลงทนุ 

การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย 

2554-2555 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

2547-2555 กรรมการอิสระ (ผู้ เช่ียวชาญด้านบญัชี) สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

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

2547-2552 คณะอนกุรรมการท่ีปรึกษาโครงการพฒันาระบบ 
งบประมาณพสัด ุการเงินและบญัชีต้นทนุ 

ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา 

2545-2552 ท่ีปรึกษาด้านการบญัชี กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

 

คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ    
 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล   
ท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า 

  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

5. ช่ือ : ศ.ดร.ปราณี ทินกร  

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 

อายุ : 65 

สัญชาติ : ไทย 

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

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

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558)  ไม่มี  
 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 
  ไม่มี  

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

  8 ครัง้ จากทัง้หมด  8  ครัง้ 
  5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

 : ไม่มี  

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)             7 ปี 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 
ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                       3 ปี 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 26 เมษายน 2555) 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2552) 

 
 
 

  



 

87 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
 

    กลุ่มทิสโก้   
             2556-ปัจจุบนั 
             
             2551-ปัจจุบนั 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการอิสระ   
 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

    อ่ืนๆ   
บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   

-ไม่มี-   
บริษทัจดทะเบียนอื่น   

-ไม่มี-   
บริษทัอื่น    

-ไม่มี-   
หน่วยงานอื่น (3 แห่ง)  

2555-ปัจจบุนั กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แหง่ประเทศไทย 

2552-ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกริก 

2551-ปัจจบุนั 
2548-ปัจจบุนั 

กรรมการบริหารสถาบนั TDRI 
กรรมการสภาสถาบนั TDRI 

มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย  
(TDRI) 

   
 

ประสบการณ์การท างาน  

    กลุ่มทิสโก้  

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

2552-เม.ย.2556 กรรมการอิสระ                                                       ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการตรวจสอบ  

    อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)  

2522-2556                      อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์                           มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

               2554-2555 อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับ   
การปรับปรุงระบบการเงินแลงบประมาณ 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

               2553-2554 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
               2551-2553 

                                                                    
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเงิน
อดุหนนุบริการสาธารณะ  
 

กระทรวงการคลงั 
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คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล  
ท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า 

  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

6. ช่ือ : นางภัทรียา เบญจพลชัย  

อายุ : 60 

สัญชาติ : ไทย  

ท่ีอยู่ : 1002 ซอยการไฟฟ้าภมูิภาค 2  
ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตจุกัร กรุงเทพฯ 

วุฒกิารศกึษา : พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑติ (บริหารธุรกิจ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

บญัชีบณัฑิต (บญัชีทฤษฎี) 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (หลกัสตูร วตท. รุ่นท่ี 1) 
    สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

หลกัสตูรผู้บริหาร (The Executive Program) 
    มหาวทิยาลยัมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประกาศนียบตัรด้านการสอบบญัชีชัน้สงู                   
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558)  ไม่มี  

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   8 ครัง้ จากทัง้หมด    8 ครัง้ 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

  13 ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 

    7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ 

  ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการธนาคาร   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ 

  คณะกรรมการตรวจสอบ  13 ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 
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จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

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

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

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน   

    กลุ่มทิสโก้   

2556-ปัจจบุนั 
2554-ปัจจบุนั 

ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2553-ปัจจบุนั 
2554-ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

 
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)  

    อ่ืนๆ   

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   

-ไม่มี-   

บริษทัจดทะเบียนอื่น   

-ไม่มี-   

          บริษทัอื่น (4 แห่ง)   
2557-ปัจจบุนั 

 
2556-ปัจจบุนั 
2553-ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ 

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

2545-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กระบี่ เภตรา จ ากดั 

  หน่วยงานอื่น  (10 หน่วยงาน)  

             2556-ปัจจุบนั 

             2556-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจบุนั 

กรรมการประเมินกองทนุหมนุเวียน 

คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD 

อนกุรรมการศนูย์พฒันาการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

กระทรวงการคลงั 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2554-ปัจจบุนั คณะกรรมการพิจารณากรรมการแหง่ปี  

2554-ปัจจบุนั กรรมการจรรยาบรรณ สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัป์ 

2554-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าแหง่ประเทศไทย 

2553-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2553-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและประเมินผล     
ประจ ากระทรวงกลาโหม 

ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ) 

2553-ปัจจบุนั ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง 

2553-ปัจจบุนั คณะกรรมการวนิยักรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

2550-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษากิตติมศกัดิ ์ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
 

ประสบการณ์การท างาน   

    กลุ่มทิสโก้  

-ไม่มี-  

    อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)  
2551-2555 

 
2552-2553 
2549-2553 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิในคณะกรรมการ
ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

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

และประธานกรรมการบริหาร 
 

2552-2553 
2549-2552 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จ ากดั 

              2552-2553 ประธานกรรมการ บริษัท เซท็เทรด ดอท คอม จ ากดั 

              2551-2553 กรรมการตดัสินรางวลัรัฐวสิาหกิจดีเดน่ 
ประจ าปี 2551-2553 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 
กระทรวงการคลงั 

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

2549-2553 ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม  
เพ่ือผู้ลงทนุตา่งด้าว จ ากดั 

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

2549-2553 กรรมการและเลขานกุาร สภาธุรกิจตลาดทนุไทย 

2545-2553 อนกุรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ประชาสมัพนัธ์ การด าเนินการเก่ียวกบั 
Corporate Governance ในประเทศไทย 

ส านกันายกรัฐมนตรี 

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

คณะกรรมการพิจารณากรรมการแหง่ปี 
กรรมการ 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ  

 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล  
ท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า 

  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

7. ช่ือ : นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์  

 ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ :     กรรมการอิสระ 

อายุ : 65 

สัญชาติ : ไทย 

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

บญัชีบณัฑิต 
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู  
    สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification Update 
หลกัสตูร Directors Certification  
หลกัสตูร Directors Accreditation   
หลกัสตูร Financial Institutions Governance 
หลกัสตูรตอ่ต้านการทจุริตส าหรับผู้บริหารระดบัสงู 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558)  ไม่มี  

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

         8 ครัง้ จากทัง้หมด   8 ครัง้ 

         5 ครัง้ จากทัง้หมด   5 ครัง้/1 

  คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ    6 ครัง้ จากทัง้หมด   6 ครัง้/2 

  
/1 ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกคณะกรรมการ
ตรวจสอบแทนนางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2557 
/2นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งสมาชิก              
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ แทนศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2557 
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จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

(ตอ่)  คณะกรรมการธนาคาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้/3 

5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้/4 

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

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)             7  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                       6  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 25 เมษายน 2556) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 25 เมษายน 2551) 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน   

    กลุ่มทิสโก้   

2557-ปัจจบุนั 

2551-ปัจจบุนั 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ                                                

กรรมการอิสระ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

    อ่ืนๆ  

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

                  - ไม่มี-  

บริษทัจดทะเบียนอื่น  

- ไม่มี-  

บริษทัอื่น   

2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 

หน่วยงานอื่น (2 แห่ง)  

 2557-ปัจจบุนั  

            2553-ปัจจุบนั 

อนกุรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ         
โครงการปริญญาบริหารธุรกิจ       
หลกัสตูรนานาชาติ 

กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ประสบการณ์การท างาน   

    กลุ่มทิสโก้   

            2556-2557            กรรมการตรวจสอบ 

 2554-2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 2551-2554                        กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

            2556-2557                  กรรมการตรวจสอบ  

 2551-2557 กรรมการอิสระ 

 2554-2556       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  2551-2554                        กรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

          ไม่มี 

 

 

 
 
 
 
 

คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ  

 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล  
ท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า 

  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

8. ช่ือ : ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์    
 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 

อายุ : 59 

สัญชาติ : ไทย 

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

เศรษฐศาสตรบณัฑติ (ปริมาณวเิคราะห์) 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Director Certification Program Update 

หลกัสตูร Directors Certification  

หลกัสตูร Financial Institutions Governance 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558)  ไม่มี 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

8  ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้ 

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

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

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

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท                      8  ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้/3 

  คณะกรรมการตรวจสอบ     8 ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้/4 

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

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)             2 ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 25 เมษายน 2556) 

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                       1 ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 22 เมษายน 2557) 

 
 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน   

กลุ่มทสิโก้ 
  

 2557-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

            2556-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ   

 2556-2557 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  

 2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการตรวจสอบ  
 

    อ่ืนๆ   

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   

-ไม่มี-   

บริษทัจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง)   

             2555-ปัจจุบนั                   กรรมการอิสระ 
                                                    กรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

บริษทัอื่น    

        -ไม่มี-   

หน่วยงานอื่น (7 แห่ง)   

2557-ปัจจบุนั ประธานมลูนิธิ มลูนิธิสถาบนัสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ 

2557-ปัจจบุนั ประธานมลูนิธิ มลูนิธิสร้างฐานถิ่น 

2556-ปัจจบุนั คณะกรรมการนโยบายศนูย์จิตตปัญญาศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล 

2555- ปัจจบุนั ประธานคณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้างอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทศัน์ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แหง่ชาต ิ 

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

คณะอนกุรรมการศนูย์นิตเิศรษฐศาสตร์ 
คณะอนกุรรมการวจิยั 
ประธานคณะอนกุรรมการด้านการก ากบัตรวจสอบ
สถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน(ป.ป.ง.) 

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน  (ตอ่)  

2554- ปัจจบุนั 
 
2554- ปัจจบุนั 
 
2549- ปัจจบุนั 

ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน      
การคลงัและงบประมาณ 
ศาสตราจารย์ ได้รับเงินขัน้สงู (ท.11)  
สาขาเศรษฐศาสตร์ 
ศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ 

วฒุสิภา 
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

 

ประสบการณ์การท างาน   

    กลุ่มทิสโก้   

 2556-2557 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

    อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 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) 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณา
การทุม่ตลาดและการอดุหนนุ 
กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า 
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ เพ่ือ          
การปฏิรูปการเมืองและการศกึษาการแก้ไขรัฐธรรมนญู 

คณะท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจมหภาค แต่งตัง้โดยรอง
นายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สวุรรณคีรี) 
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลโครงการ
ตามแผนฟืน้ฟเูศรษฐกิจระยะท่ี 2 

ท่ีปรึกษาประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามและ
ประเมินผลภาวะเศรษฐกิจมหภาค 

กระทรวงศกึษาธิการ 
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

องค์การเภสชักรรม 
กระทรวงพาณิชย์  

 
 

ส านกันายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 
 
สภาผู้แทนราษฎร 
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คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล  
ท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า 

  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

9. ช่ือ : นายสถติย์ อ๋องมณี 
 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการ 

อายุ : 68 

สัญชาติ : ไทย 

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

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

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี 

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

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
6  ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้/1 

7  ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้/2 

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

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

กิจการแทนนายพิชยั ฉันทวีระชาติ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2557 และได้เข้าร่วมประชมุในฐานะ
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 1 ครัง้ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 
 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)              1 ปี    

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

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

  (วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 22 เมษายน 2557)       
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

2557-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ   

2557-ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

   

บริษทัอื่น    

  -ไม่มี-   
ประสบการณ์การท างาน 

    กลุ่มทิสโก้   

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

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

 2554-2557 ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั 

2554-2557 ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จ ากดั 

 2544-2548 

2541-2544 
2541-2546 

ท่ีปรึกษา 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัทเงินทนุ ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)  
 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั 

             
              2539-2541 

 
         2517-2539 

กรรมการ 
รองกรรมการอ านวยการ  
- สายธุรกิจหลกัทรัพย์ 
ผู้ช่วยกรรมการอ านวยการ 
- สายวาณิชธนกิจและวจิยั 

 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 
    อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

  

-ไม่มี- 
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

 

10. ช่ือ : นายยาสุโร่ โยชิโคชิ  
Mr. Yasuro Yoshikoshi 

 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการ 

อายุ : 52 

สัญชาติ : ญ่ีปุ่ น 

วุฒกิารศกึษา : Bachelor of Law 
    Nihon University, Japan 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูร Directors Certification  

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558)  ไม่มี  

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด  8  ครัง้ 

  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

12  ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 
  4  ครัง้ จากทัง้หมด   5 ครัง้ 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 6 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 

  คณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 

 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                        1 ปี  

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 21 มกราคม 2557)       

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                  1 ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557)  

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก:    21 มกราคม 2557)       
 
 
 
 
 
 
 
 



 

103 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน  

    กลุ่มทิสโก้  

2557-ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   
   

2557-ปัจจบุนั กรรมการ                            
กรรมการบริหาร 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

    อ่ืนๆ   

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   

-ไม่มี-   

บริษทัจดทะเบียนอื่น   

                  -ไม่มี-  

         บริษทัอื่น  (1 แห่ง)   

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

        หน่วยงานอื่น   

-ไม่มี-   

ประสบการณ์การท างาน   

    กลุ่มทิสโก้   

            - ไม่มี-   

    อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)  

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

Mizuho Bank, Ltd., Head Office 

  2549-2551 General Manager Financial Institution 
Division 

Interllectual Property Bank 
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 

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

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการ  

อายุ : 37  

สัญชาติ : ไต้หวนั 

วุฒกิารศกึษา : Master of Science (Finance) 

    Bentley University, USA 

Master of Business Administration 

    Boston University, USA 

Bachelor of Arts (Economics) 

    Taipei University, Taiwan 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558)  ไม่มี  

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท      8 ครัง้ จากทัง้หมด  8 ครัง้ 

  คณะกรรมการบริหาร  10 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้/1 

  ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)  

  คณะกรรมการบริษัท    6 ครัง้ จากทัง้หมด  6 ครัง้ 

  คณะกรรมการบริหาร 10 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้/1 

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

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                    4 ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 28 มิถนุายน 2554) 

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                              1 ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 22 เมษายน 2557) 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน   

กลุ่มทสิโก้   

2555-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2554-ปัจจบุนั กรรมการ  

2557-ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)                                               

2555-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร  

อ่ืนๆ   

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

-ไม่มี-   

บริษทัจดทะเบียนอื่น   

-ไม่มี-   

บริษทัอื่น  (1 แห่ง)   

2556-ปัจจบุนั Vice President CDIB & Partners Investment Holding 

Corporation 

หน่วยงานอื่น   

-ไม่มี-   
 

+ 
 

 

 
 

 

ประสบการณ์การท างาน   

กลุ่มทสิโก้   

-ไม่มี-   

อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)   

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

2553-2555 Senior Manager 

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

12. ช่ือ : นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล  

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการ 

อายุ : 53 

สัญชาติ : ไทย 

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

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

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

  8 ครัง้ จากทัง้หมด   8 ครัง้ 

12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

  7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ 

12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 

: 

 

: 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                      7  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                7  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 22 เมษายน 2557) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 12 ธนัวาคม 2551) 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้   
2553-ปัจจบุนั 
2552-ปัจจบุนั 
2551-ปัจจบุนั 

กรรมการผู้จดัการใหญ่* 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   
 

2552-ปัจจบุนั 
 

กรรมการผู้จดัการใหญ่* 
กรรมการ  
กรรมการบริหาร 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 

2552-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 

อ่ืนๆ   
บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

-ไม่มี-   
บริษทัจดทะเบียนอื่น  

-ไม่มี-   

บริษทัอื่น (3 แห่ง)   

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โดลไทยแลนด์ จ ากดั 

2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากดั 

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

หน่วยงานอื่น (1 แห่ง)   

2553-ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมธนาคารไทย 

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

ประสบการณ์การท างาน  

กลุ่มทสิโก้  
2552-2554 กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั 

2548-2554 
2548-2551 

กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั 

 2545-2548 หวัหน้าสายพาณิชย์ธนกิจ บริหารเงิน และ
ระดมเงินออม 

บริษัทเงินทนุ ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 2543-2544 

 2541-2544 
กรรมการ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ                                         
สายการลงทนุในหลกัทรัพย์ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั 

    อ่ืนๆ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
  -ไม่มี- 
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2557 ผู้ ถือหุ้นมีมติ

ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวลั คา่ตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ และโบนสั ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 

2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอ่ืนไม่เกินท่านละ 500 ,000 บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการ

เปล่ียนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ีจะจ่ายจริงในแต่ละ

คราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึงสิทธิท่ีกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนเพิ่มเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทให้ปฏิบตัหิน้าท่ีเพิ่มเตมิ  

ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน

คณะกรรมการก็ได้ ส าหรับคา่ตอบแทนกรรมการผู้ ได้รับมอบหมายนัน้ให้คณะกรรมการเป็น ผู้ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีของกรรมการท่ี

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตังิานในคณะกรรมการชดุอ่ืนปรากฏตามรายละเอียดใน ส่วนท่ี 1 หวัข้อท่ี 8 การจดัการ และหวัข้อท่ี 9 การ

ก ากบัดแูลกิจการ ของรายงานประจ าปี 

ในการพิจารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาอตัราค่าตอบแทน

ท่ีเหมาะสมและเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยอตัราและองค์ประกอบของคา่ตอบแทนกรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการท่ี

มีความสามารถและมีความส าคญัตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการ โดยหลีกเล่ียงการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมากเกินความจ าเป็น 

ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการท่ีมิได้เป็นผู้ บริหารควรพิจารณาตามหลักปฏิบตัิโดยทัว่ไปในอุตสาหกรรมนัน้ๆ ซึ ่งพิจารณาจาก

ประสบการณ์ท างาน ความตัง้ใจและความทุ่มเท รวมทัง้คณุประโยชน์ต่างๆ ท่ีกรรมการแต่ละคนสามารถท าให้กบับริษัทได้ ใน

กรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการรายใดท าหน้าท่ีเพิ่มเติม (เช่น การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น) 

กรรมการรายนัน้จะได้รับคา่ตอบแทนเพิ่มเตมิตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการท่ี

ได้รับมอบหมายหน้าท่ีเพิ่มเตมิดงักล่าว   

อนึ่ง ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท              
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ว อีกทัง้ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการท่ีมิได้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ในรูป
ของเงินรางวลั คา่ตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ และโบนสั ในรูปแบบและอตัราเดียวกบัท่ีจ่ายให้กบักรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนน
เชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง คณะกรรมการบริษัทตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้
ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ีจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึงสิทธิท่ีกรรมการจะได้รับค่ าตอบแทน
หรือผลประโยชน์อ่ืนเพิ่มเตมิ กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัหิน้าท่ีเพิ่มเตมิ 

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทนกรรมการประจ าปีเพ่ือให้มัน่ใจว่าอัตรา

คา่ตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการจากการพิจารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทนใน

ปัจจบุนั พบวา่อตัราดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิทัว่ไป ในอตุสาหกรรมเดียวกนั   

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากเบีย้ประชมุของประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับการพิจารณาปรับเพิ่มให้สอดคล้องกบัหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบตัง้แต่ปี 2553 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรท่ีจะเสนอปรับเพิ่มเบีย้ประชุมของประธานคณะกรรมการตรวจสอบจากเดิม 

50,000 บาทต่อการประชุม เพิ่มขึน้เป็น 55,000 บาทต่อการประชุม หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 โดยได้พิจารณาความเหมาะสม

อ้างอิงจากอตัราการเติบโตของดชันีราคาผู้บริโภคจากปี 2553 ถงึ 2557 ท่ีเทา่กบัร้อยละ 11.4 
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คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เ กิน 
2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอ่ืนไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง 
คณะกรรมการบริษัทตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ีจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี ้ไม่
รวมถงึสิทธิท่ีกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนเพิ่มเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าท่ี
เพิ่มเติม นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนั ซึ่งมีการปรับเพิ่มเบีย้ประชุมของ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบดงัท่ีได้กล่าวแล้วข้างต้น ดงันี ้

 
 ค่าตอบแทนปี 2557 ค่าตอบแทนปี 2558 

 

คา่ตอบแทนราย
เดือน 

(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชมุ 

 
(บาท/ครัง้) 

คา่ตอบแทนราย
เดือน 

(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชมุ 

 
(บาท/ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการ 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

 
200,000 
40,000 
40,000 

 
- 
- 
- 

 
200,000 
40,000 
40,000 

 
- 
- 
- 

คณะกรรมการบริหาร 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

 
- 
- 

 
40,000 
35,000 

 
- 
- 

 
40,000 
35,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
- 
- 

 
50,000 
40,000 

 
- 
- 

 
55,000 
40,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
 
- 
- 

 
 

50,000 
40,000 

 
 
- 
- 

 
 

50,000 
40,000 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
ประธานคณะก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 
- 
- 

 
50,000 
40,000 

 
- 
- 

 
50,000 
40,000 

 
 

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในอัตราเดิมให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวลั ค่าตอบแทนราย

เดือน เบีย้ประชุม และโบนสั ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอ่ืน ไม่เกินท่านละ 500,000 

บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการ   ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะก าหนดจ านวน

เงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ีจะจ่ายจริงในแตล่ะคราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึงสิทธิท่ีกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนเพิ่มเติม

กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ปฏิบตัหิน้าท่ีเพิ่มเตมิตามท่ีเสนอ และคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา

รับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนั ซึง่มีการปรับเพิ่มเบีย้ประชุมของประธานคณะกรรมการตรวจสอบจากเดิม 50,000 บาทต่อ

การประชมุ เพิ่มขึน้เป็น 55,000 บาทตอ่การประชมุ 
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คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชุมในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุ 
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2558  
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีบริษัทส าหรับปี 2558 ตามแนว
ปฏิบตัิ เร่ืองการคดัเลือกผู้สอบบญัชี และน าเสนอตอ่คณะกรรมการเพ่ือเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  

ภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่มทิสโก้โดยได้รับค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 
7,840,000 บาท โดยเป็นคา่ตอบแทนของบริษัทเป็นจ านวนไมเ่กิน 540,000 บาท และเป็นค่าตอบแทนของบริษัท
ในกลุม่ทิสโก้ทัง้ 10 บริษัท เป็นจ านวนรวมไมเ่กิน 7,300,000 บาท    

รายละเอียดคา่ตอบแทนส าหรับปี 2558 เสนอโดยบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นดงันี ้
 

 
 

ค่าตอบแทน        
ผู้สอบบัญชี (บาท) 

เพิ่มขึน้
(ลดลง) 
(ร้อยละ) 

ค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชี 2558 2557  
ค่าสอบบัญช ี    
  บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 540,000 540,000 - 

  ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 3,590,000 3,480,000 3.2 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 1,040,000  1,020,000  2.0 
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จ ากดั 430,000 410,000 4.9 
 บริษัท ไฮเวย์ จ ากดั    920,000    900,000 2.2 
 บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั    145,000     140,000  3.6 
   บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จ ากดั 200,000  190,000  5.3 

   บริษัท ศนูย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากดั 90,000 85,000 5.9 

   บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากดั 120,000 120,000 - 

 บริษัท ออล-เวย์ส จ ากดั 55,000 55,000 - 
   บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากดั 470,000 440,000 6.8 
ค่าบริการอ่ืน 240,000 240,000 - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มทสิโก้ 7,840,000 7,620,000 2.9 

ค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่มทิสโก้ส าหรับปี 2558 จ านวน 7,840,000 บาท เพิ่มขึน้
จากปีก่อนร้อยละ 2.9 หรือ 220,000 บาท การปรับเพ่ิมของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นไปตามปริมาณงานท่ี
เพ่ิมขึน้ ตามการบงัคบัใช้มาตรฐานบญัชีใหม่ หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และสอดคล้องกบัขอบเขตงานท่ีเพ่ิมขึน้ของ
บริษัทในกลุม่ทิสโก้ 
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ส าหรับปี 2558 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เสนอรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้

รายช่ือผู้สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี จ านวนปีที่สอบบัญชีให้
กลุ่มทสิโก้ 

1. นางสาวรัตนา จาละ 
2. นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย์ 
3. นางสาวสมใจ คณุปสตุ    

3734 
4951 
4499 

4 
- 
- 

โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีได้ รายละเอียดประวตัิผู้สอบบญัชีปรากฏ
ตามท่ีแนบมาพร้อมนี ้  

ภายหลังจากการพิจารณา คุณภาพงาน ความน่าเช่ือถือ ความเช่ียวชาญ และระยะเวลาส่งมอบงานของ 
ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการโดยข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทโดยได้รับค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 
540,000 บาท  
 
ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั (เดิม
ช่ือบริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั) เป็นผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2558 ของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทน
จ านวนไม่เกิน 540,000 บาท ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี ้

- นางสาวรัตนา จาละ   ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 3734 และ/ หรือ 

- นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย์  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 4951 และ/ หรือ 

- นางสาวสมใจ คณุปสตุ       ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 4499  

โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีได้ 

 
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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ประวัตผู้ิสอบบัญชี 

1. นางสาวรัตนา  จาละ 

อายุ     50 ปี 

การศึกษา     บญัชีมหาบณัฑิต 
        มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
     บญัชีบณัฑิต 
        มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 
 
วันที่ขึน้ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2532 

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

ต าแหน่งอื่น     - 

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

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

- ไมม่ี - 
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     ประวัตผู้ิสอบบัญชี 

2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ 

อายุ     43 ปี 

การศึกษา     วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควิชาการเงิน 
        มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
     บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
        มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
     บญัชีบณัฑิต 
        มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 
 
วันที่ขึน้ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2544 

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

ต าแหน่งอื่น     - 

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

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

- ไมม่ี - 
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ประวัตผู้ิสอบบัญชี 
 

3. นางสาวสมใจ คุณปสุต  

อายุ     44 ปี 
การศึกษา    บญัชีมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
บญัชีบณัฑิต 

         จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 
 
วันที่ขึน้ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  2538 

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

ต าแหน่งอื่น     - 

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

 

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

- ไมม่ี - 
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วาระที่ 8  เร่ืองอื่นๆ ถ้ามี 
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เอกสารฉบับนีพ้มิพ์ด้วยน า้หมึกถ่ัวเหลืองบนกระดาษรีไซเคิล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 


