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วนัท่ี 17 มีนาคม 2560 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1.  ข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ 
 2. ประวตัิกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 3.  ข้อบังคับของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในหมวดเร่ือง การประชุมผู้ ถือหุ้ น 

กรรมการ (วา่ด้วยเร่ืองจ านวน การเลอืกตัง้ และวาระของกรรมการ) เงินปันผล และผู้สอบบญัชี 
 4. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 
 5. วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
 6. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.  
 7. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. และหนงัสอืลงทะเบียนเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 8. รายงานประจ าปี 2559 (แผน่ซีดีรอม) 
 9. ซองธุรกิจตอบรับ 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 17 
กมุภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติก าหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัพฤหสับดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบการ
ประชมุดงัตอ่ไปนี ้

1. แจ้งให้ทราบวา่การบอกกลา่วนดัประชมุเป็นไปโดยชอบ 
2. พิจารณาวา่องค์ประชมุครบหรือไม่ 
3. พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามวาระการประชมุที่สง่มาด้วยนี ้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่วข้างต้น   
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมแทนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ 
ที่ส่งมาด้วย ทัง้นี ้บริษัทขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะศึกษาและด าเนินการตามข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วม
ประชุมที่ส่งมาด้วยนีเ้พื่อความสะดวกของท่านและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการประชุม นอกจากนี ้หากท่านมี 
ข้อสงสยัหรือค าถามเก่ียวกบัวาระการประชมุที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชีแ้จงในวนัประชมุ ทา่นสามารถสง่
ค าถามลว่งหน้ามายงับริษัทได้ที่  ir@tisco.co.th  หรือโทรสารหมายเลข 0 2633 6855 

อนึ่ง บริษัทได้จัดท ารายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบแผ่นซีดีรอม (CD-ROM) ตามที่ได้จัดส่งมาให้ผู้ถือหุ้น
ทกุทา่น หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดงักลา่วแบบรูปเลม่ สามารถติดต่อขอรับได้ที่แผนกนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 7 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท์ 0 2633 6868 โทรสาร 0 2633 6855 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
      

 (นายปลวิ มงักรกนก) 
 ประธานคณะกรรมการบริษัท 
 
     แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์  โทรศพัท์ 0 2633 6868   โทรสาร 0 2633 6855 
     ส านกัเลขานกุารบริษัท   โทรศพัท์ 0 2633 6805  โทรสาร 0 2633 6818 
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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 เพ่ือใช้แสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทส าหรับ 
 รับอาหารวา่ง 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  ลงในช่องท่ีจดัพิมพ์ไว้ในหนงัสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 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”้ 

ทัง้นี ้การออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งตามจ านวนเสียงทัง้หมดข้างต้น ไม่ให้น ามาใช้
ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 5 เร่ืองการพิจารณาอนุมตัิจ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 
ในส่วนของการแต่งตัง้กรรมการ (ข้อ 5.2 ในหนงัสือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน) โดย
ในการออกเสียงลงคะแนนผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถเลือกวา่เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการ
ทัง้ชดุโดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากนัส าหรับกรรมการแต่ละคน หรือจะเห็นด้วยกบัการแต่งตัง้กรรมการบางราย
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โดยออกเสียงแยกตามกรรมการแต่ละรายไป อนึ่ง บริษัทใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative 
Voting) ในการเลือกตัง้กรรมการ (รายละเอียดตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 23) ซึง่วิธีการนีจ้ะช่วยให้ผู้ ถือหุ้น
รายย่อยมีโอกาสได้เลือกตัง้กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของตนเข้ามารับต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทได้  

 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 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทต้องการเลือกตัง้กรรมการจ านวน 3 ราย ซึ่งมีกรรมการรายเดิมท่ีครบ
วาระ คือ นายกนก นายหิรัญ และนายอรรณนพ ซึ่ง นาย ก ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้กรรมการราย
เดิมกลบัมาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ สว่นนาง ข ได้เสนอกรรมการรายใหม ่1 ราย คือ นายพิษณ ุ
ตวัอย่างวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม 
นาย ก  มีสิทธิออกเสียงเท่ากบั       1,800 เสียง (600 หุ้น x 3 ราย) 
นาง ข  มีสิทธิออกเสียงเท่ากบั             600 เสียง (200 หุ้น x 3 ราย) 
ผู้ ถือหุ้นรายอื่นอีก 8 ราย มีสิทธิออกเสียงรวมกนัเท่ากบั       600 เสียง (200 หุ้น x 3 ราย) 

 

ช่ือผู้ถือหุ้น 
คะแนนเสียงแยกตาม รวมคะแนน

ทัง้หมด (เสียง) นายกนก นายหรัิญ นายอรรณนพ นายพษิณุ 
นาย ก 600 600 600 - 1,800 
นาง ข - - - 600 600 
ผู้ ถือหุ้นอื่น 200 200  200 600 
รวมคะแนนที่ได้ 800 800 600 800 3,000 

 
ดงันัน้ กรรมการท่ีจะได้รับการเลือกตัง้คือ นายกนก นายหิรัญ และนายพิษณ ุ  

จากตวัอย่างข้างต้น จะเห็นได้วา่การใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกตัง้กรรมการ จะท าให้ผู้
ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสมากขึน้ท่ีจะเสนอและแต่งตัง้ผู้แทนของตนเป็นกรรมการบริษัทได้ 
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2.5 ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ ลงลายมือช่ือท้ายหนงัสือลงทะเบียนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
2.6 หากผู้ ถือหุ้นไม่ประสงค์ท าเคร่ืองหมายเลือก "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ทางบริษัทฯ จะถือว่าเป็นการ

ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 
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 ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้เข้าร่วมประชมุแทนก็ได้   
1. นายปลิว มงักรกนก ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
2. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ศ.ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ และ 
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
4. นางภทัรียา เบญจพลชยั      กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
  ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
(ประวตัิของกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) 

ในกรณีผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหนังสือ
ลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนคืนกลบัมายงับริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 1 วนั โดยใช้ซอง
ธุรกิจตอบรับท่ีส่งมาด้วยนี  ้ เพ่ือบริษัทจะได้ส่งมอบให้กรรมการผู้ รับมอบฉันทะด าเนินการตามท่ีได้รับมอบ
ฉนัทะตอ่ไป  

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

 ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดง/มอบเอกสารดงัตอ่ไปนีต้อ่พนกังานลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ 

1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง  
(ก) บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

ผู้ ถือหุ้นพร้อมส าเนา 
(ข) หนงัสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึง่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงลายมือช่ือ  

ผู้ ถือหุ้น 

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

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

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

ผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมส าเนา 

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล 

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

ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลพร้อมส าเนา  
(ข) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ น  ซึ่งออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล พร้อมประทบัตราส าคญั 
(ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนท่ีเข้าร่วมประชมุนัน้มีอ านาจกระท าการแทนผู้ ถือหุ้น 

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

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน  และลงลายมือชื่อโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน

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

โดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรับรองของผู้ ถือหุ้นพร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) และ
ลงลายมือช่ือโดยผู้ รับมอบฉนัทะ  
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(ค) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ น  ซึ่งออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองของ   
ผู้ ถือหุ้นพร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้าม)ี  

(ง) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลท่ีเป็นผู้ ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม
ผกูพนันิติบคุคลนัน้ 

(จ) บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมส าเนา  

3. กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
(ก) เอกสารเช่นเดียวกบักรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลตามข้อ 2 
(ข) ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียนเป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน   

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

ส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลของคสัโตเดียน พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้าม)ี  

4. กรณีผู้ถือหุ้นถงึแก่กรรม 
ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 

โดยจะต้องมีเอกสารค าสัง่ศาลแตง่ตัง้ให้เป็นผู้จดัการมรดก ซึง่ลงนามรับรองโดยผู้จดัการมรดกมาแสดงเพ่ิมเติมด้วย 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ 
 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 

เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 โดยจะต้องน าส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นผู้ เยาว์ ซึ่งลงนามรับรองโดยบิดา 
มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายมาแสดงเพ่ิมเติมด้วย 

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ 
ผู้อนบุาลหรือผู้ พิทกัษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกบั

ข้อ 1 โดยจะต้องมสี าเนาเอกสารค าสัง่ศาล แตง่ตัง้ให้เป็นผู้อนบุาลหรือผู้ พิทกัษ์ ซึง่ลงนามรับรองโดยผู้อนุบาลหรือผู้
พิทกัษ์มาแสดงเพ่ิมเติมด้วย 

 
ทัง้นี ้เอกสารข้างต้นท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทย หรือ

ภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปลด้วย 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 

ประวัตกิรรมการอสิระที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ-นามสกุล : นายปลิว มังกรกนก 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบริษัท 

อายุ : 68 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

ท่ีอยู่ : 70/6 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั  

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 "Energy Literacy for a Sustainable Future" 

 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

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

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  - ไม่มี - 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

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

 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 9 ปี            

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

(หมายเหต:ุ  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2555  

 รวมระยะเวลา 5 ปี) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 12  ปี        

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

(หมายเหต:ุ  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2555  

 รวมระยะเวลา 5 ปี) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 2553-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ  

 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 2552-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ  

 2554-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น (จ านวน 1 แห่ง) 

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

 กรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล  

2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (จ านวน 2 แห่ง) 

2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ชชัวาลย์-รอยลั แฮสโคน่ิง จ ากดั  

2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  

หน่วยงานอื่น (จ านวน 3 แห่ง) 

2558-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2554-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิหมอเสม พริง้พวงแก้ว 

2547-ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 
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ประสบการณ์การท างาน 

กลุ่มทสิโก้ 

2552-2553 ประธานคณะกรรมการบริหาร  บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มทสิโก้  

2551-2553 กรรมการ  

2548-2551 กรรมการ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 ประธานคณะกรรมการบริหาร  

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2548-2549 เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา  

2545-2548 กรรมการ  บริษัทเงินทนุ ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 ประธานคณะกรรมการบริหาร  

 กรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2533-2554 กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2556-2558 

 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ส านกับริหารหลกัสตูรวศิวกรรมนานาชาติ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2555-2558 ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน)  

2550-2558 รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2516-2555 กรรมการ บริษัท อตุสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ จ ากดั 

2553-2554 กรรมการ บริษัท โซลิโด จ ากดั 

  

คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ   

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

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

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า   

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตกิรรมการอสิระที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ : 62 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

ท่ีอยู่  : 398/164 ซอยริมคลองไผ่สิงโต แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

วุฒกิารศกึษา : Doctor of Philosophy (Accounting) 

 New York University, USA 

บญัชีมหาบณัฑิต 

บญัชีบณัฑิต 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู   

 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

ประกาศนียบตัร International Financial Reporting Standard (IFRS) 

 The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  

หลกัสตูร Directors Accreditation  

หลกัสตูร Audit Committee  

หลกัสตูร Role of Chairman 

หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 

หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function 

หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management 

หลกัสตูรตอ่ต้านการทจุริตส าหรับผู้บริหารระดบัสงู 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560)  - ไม่มี - 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

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

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ : 

 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  9   ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                         12  ปี        

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

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 

 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น 

- ไม่มี -   

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

-ไม่มี-   

หน่วยงานอื่น (จ านวน 5 แห่ง) 

2559-ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียง การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

2557-ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

2555-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

2545-ปัจจบุนั คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบญัชีภาครัฐ กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

2535-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาฝ่ายก ากบับริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ประสบการณ์การท างาน 

กลุ่มทสิโก้ 

2554-2556 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2551-2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

2550-2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

2548-2554 กรรมการอิสระ  

2548-2550 กรรมการตรวจสอบ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2555-2559 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

2557-2558 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 

2551-2558 กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2552-2558 คณะท างานเพ่ือตดิตามการปฏิบตัิด้านบญัชี
และบรรษัทภิบาล 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

2549-2558 ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล กองทนุเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ 

2540-2558 รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

2555-2556 คณะอนกุรรมการการเงินงบประมาณและ 

การลงทนุ 

การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย 

2554-2555 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

2547-2555 กรรมการอิสระ (ผู้ เช่ียวชาญด้านบญัชี) สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

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

 

คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

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

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า   

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตกิรรมการอสิระที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ-นามสกุล : ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทนิกร 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

พจิารณาค่าตอบแทน 

อายุ : 67 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

ท่ีอยู่ : 74/8  หมู่ท่ี 3 แขวงบางขนนุ เขตบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ  

วุฒกิารศกึษา : Doctor of Philosophy (Economics)  

Master of Art (Economics) 

 University of Pennsylvania, USA 

Bachelor of Art (Economics)     
Swarthmore College, USA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Role of the Compensation Committee 

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 

หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560)  - ไม่มี - 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

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

  

คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

  8 ครัง้ จากทัง้หมด   8 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

(ปัจจบุนัไม่ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการในธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ :  บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 9 ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

(ปัจจบุนัไม่ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการในธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 

 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

2556-ปัจจบุนั 

  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น 

- ไม่มี -   

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

-ไม่มี-   

หน่วยงานอื่น (จ านวน 2 แห่ง) 

2552-ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกริก 

2551-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (TDRI) 

2548-ปัจจบุนั กรรมการสภา  

 

  



 

15 

ประสบการณ์การท างาน  

กลุ่มทสิโก้ 

2551- 2556 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2552-2556 กรรมการอิสระ                                                       ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการตรวจสอบ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2555-2559 กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

2522-2556                      อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์                           มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2554-2555 อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับ   
การปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

2553-2554 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

 

คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

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

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า   

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตกิรรมการอสิระที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ-นามสกุล : นางภัทรียา เบญจพลชัย 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

อายุ : 62 ปี 

สัญชาติ : ไทย  

ท่ีอยู่ : 1002 ซอยการไฟฟ้าภมูิภาค 2 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 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  

หลกัสตูร Driving Company Success with IT 

      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560)  - ไม่มี - 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  - ไม่มี - 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 91.7) 

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

  คณะกรรมการธนาคาร   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 91.7) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ : 

 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 7  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 11 มิถนุายน 2553) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 6  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 22 เมษายน 2554) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พจิารณาใน
ครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

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

2554-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ  

2553-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

2554-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)  

 กรรมการอิสระ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น (จ านวน 2 แห่ง) 

2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  

2559-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการตรวจสอบ  

 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (จ านวน 3 แห่ง) 

2556-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บางกอกกล๊าส จ ากดั (มหาชน) 

2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จ ากดั 

2545-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กระบี่ เภตรา จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ) 

หน่วยงานอื่น (จ านวน 8 แห่ง) 

2556-ปัจจบุนั กรรมการประเมินกองทนุหมนุเวียน กระทรวงการคลงั 

2556-ปัจจบุนั คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD และ
อนกุรรมการศนูย์พฒันาการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2554-ปัจจบุนั กรรมการจรรยาบรรณ สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัป์ 

2553-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2553-ปัจจบุนั ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

2553-ปัจจบุนั คณะกรรมการวนิยักรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

2550-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษากิตติมศกัดิ์ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

 

ประสบการณ์การท างาน  

กลุ่มทสิโก้ 

- ไม่มี -   

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2554-2559 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
แหง่ประเทศไทย 

2554-2557 คณะกรรมการพิจารณากรรมการแหง่ปี สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2553-2556 

 

กรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

ประจ ากระทรวงกลาโหม 

ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 

 

2551-2555 

 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ 

ในคณะกรรมการประกอบธุรกิจคนตา่งด้าว 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 

 

คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

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

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า   

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ข้อบังคับ 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

หมวดที่  3  การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 14. การประชุมสามัญ 

 คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

ข้อ 15. การประชุมวิสามัญ 

การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 14. ของข้อบังคับนีเ้รียกว่า
การประชมุวิสามญั 

 คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีคณะกรรมการก าหนดได้ สุดแต่จะ
เห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการท่ีจะประชุมนัน้ 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
หนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามญัได้ แต่ในหนงัสือร้องขอนัน้ จะต้อง
ระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพ่ือการใด เมื่อมีค าร้องขอเช่นว่านัน้ คณะกรรมการจะต้องก าหนดวนั เวลา และ
สถานท่ีท่ีจะเปิดประชมุ 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 ถือหุ้นได้เป็นคราวๆ ไป 

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

ประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มีหน้าท่ีควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการ
ประชมุ ในการนีต้้องด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแต่ท่ี
ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ  

เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือ
หุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วนั 
และเวลาท่ีจะประชมุครัง้ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระ
การประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์
ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย 

ข้อ 18. องค์ประชุม 

 องค์ประชมุส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น  
(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องถือหุ้นนบัรวมกนัได้ 
ไมน้่อยกวา่ 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 

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

 ในการประชมุคราวใดๆ ผู้ ถือหุ้นทกุคนท่ีมาเข้าประชมุเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุมมีสิทธิ
ออกเสียงเสียงหนึง่ตอ่หุ้นหุ้นหนึง่ท่ีตนถือไมว่า่การออกเสียงนัน้จะได้ก าหนดให้ท าโดยวิธีใด 

 มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ี
ส าคญัการมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่น
โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

ข้อ 21. การมอบฉันทะ 

 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่อาจเข้าประชมุได้ทัง้โดยตนเองหรือโดยมอบฉนัทะ หนงัสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบ
ท่ีนายทะเบียนก าหนด  

 หนงัสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้ประธานกรรมการ หรือผู้ ท่ีประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุม 
ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 

หมวดที่  4  กรรมการ 

ข้อ 22. จ านวนกรรมการ 

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

 ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามจ านวนท่ีก าหนดในวรรคแรก  โดยกรรมการจ านวนไม่น้อย 
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร  และมีกรรมการท่ีมีสญัชาติไทยตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
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ข้อ 23. การเลือกตัง้กรรมการ 

 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือคณูด้วยจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ 

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

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

ข้อ 24. วาระการด ารงต าแหน่งและการออกจากต าแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้เลือกตัง้คณะกรรมการทัง้ชุดพร้อมกนัในคราวเดียว แต่
ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในต าแหน่งเพ่ือด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อน เท่าท่ี จ าเป็นจนกว่า
คณะกรรมการชดุใหมจ่ะเข้ารับหน้าท่ี  

กรรมการผู้ออกไปนัน้จะได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 25. การพ้นต าแหน่งก่อนครบก าหนดออกตามวาระ 

นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
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ข้อ 26. การถอนและตัง้แทนในต าแหน่งที่ว่าง 

 ผู้ เป็นกรรมการนัน้เฉพาะแต่ผู้ ถือหุ้นในการประชุมผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ท่ีจะตัง้หรือถอนได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหาก
วา่มีต าแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือสิน้ก าหนดเวลาดงัท่ีระบุ
ไว้ในข้อ 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 

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 ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผล
ก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ 
แล้วแต่กรณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้ นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน
หนงัสือพิมพ์แห่งท้องถ่ินติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 ในกรณีท่ีบริษัทยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนแล้ว 
บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับความ
เห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

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

บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง  ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุน
จดทะเบียน 

ข้อ 40. ผู้สอบบัญชี 

 ผู้สอบบญัชีของบริษัทนัน้ ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้และก าหนดจ านวนเงินคา่ตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชีของบริษัททกุปี 

 ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท 

 ในกรณีท่ีหน่วยงานใดๆ ท่ีมีหน้าท่ีก 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 เอกสารและหลักฐานอื่นใดท่ีเก่ียวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทได้ ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนีใ้ห้มีอ านาจสอบถามกรรมการ 
พนกังาน ลูกจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ให้ ชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือส่ง
เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษัทได้ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
แผนที่สถานที่ประชุม 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
 

วาระการประชุม 
ความเหน็ของ
คณะกรรมการ 

หน้า 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เห็นด้วย 27 

2. พิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2559                
ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 

เห็นด้วย 45 

3. พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี  
31 ธนัวาคม 2559 

เห็นด้วย 50 

4. พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 เป็นเงินส ารอง
ตามกฎหมาย เงินปันผล และอื่นๆ 

เห็นด้วย 63 

5. พิจารณาอนมุตัิจ านวนกรรมการและการแตง่ตัง้กรรมการ เห็นด้วย 65 

6. พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการและรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั เห็นด้วย 102 

7. พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับปี 2560 เห็นด้วย 105 

8. พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทข้อท่ี 31 องค์ประชมุ เห็นด้วย 110 

9. พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทข้อท่ี 33 อ านาจกรรมการ เห็นด้วย 111 

10. เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี เห็นด้วย 112 
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559   
 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งเรียกประชุมโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยส่งหนงัสือเชิญประชุมและด าเนินการประชุม
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคบัของบริษัทและตามล าดบัระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ปรากฏตามท่ีแนบมาพร้อมนี ้

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559  

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

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

 
ประชุม ณ ห้องประชุม ชัน้  12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2559 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสูง ผู้ สอบบัญชี และ
ตวัแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมประชมุ 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 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5.    ศ. ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา

  และพิจารณาคา่ตอบแทน 
6. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

                                                            และกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการอิสระ และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ   
8. นายสถิตย์ ออ๋งมณี กรรมการอิสระ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
    และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
9. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
10. นายยาสโุร่ โยชิโคชิ กรรมการ กรรมการบริหาร  
    และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
11. นายชือ-เหา ซุน กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 12. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการอ านวยการ 
    และกรรมการผู้จดัการใหญ่  
    ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)  

ผู้บริหารระดบัสงู (*ต าแหน่งทีไ่ดร้ับมอบหมายใหบ้ริหารจดัการในบริษทัย่อย) 
1. นายศกัด์ิชยั พีชะพฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

(* รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายสินเชือ่รายย่อย 
   ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน)) 
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2. นายพิธาดา วชัรศิริธรรม รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
(* รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบรรษทัธนกิจ 
   ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน)) 

3. นายเมธา  ปิงสทุธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
(* ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส  
  สายสินเชือ่รายย่อย 
 ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน)) 

4. นางสาวอารยา ธีระโกเมน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
                  (* กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ 
     บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก ้จ ากดั) 
5. นายไพบลูย์ นลนิทรางกรู ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
  (* ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 
     บริษทัหลกัทรัพย์ ทิสโก ้จ ากดั และ 
   บริษทัหลกัทรัพย์ทีป่รึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทิสโก ้จ ากดั) 
6. นายชลิต ศิลป์ศรีกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
                  (* ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
     สายธรุกิจธนบดีธนกิจ และบริการธนาคาร 
      ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน)) 
7. นางยถิุกา สนธยานาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
  (* ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
     สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      บริษทั ทิสโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั) 
8. นายชาตรี จนัทรงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
  สายควบคมุการเงินและบริหารความเสี่ยง 

ผู้สอบบญัชี  (บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั) 
1. นางยพุดี สจัจะวรรณกลุ  
2. นางสาวฉตัรมณี จิรวิชา 
3. นางสาวธนพร กลุวโรทยั  

ตวัแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
1. นายตอ่ศกัด์ิ ธนชยานนท์ 
2. นางสาวชิดศภุางค์ สริุยชน 

นายปลิว มงักรกนก ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานท่ีประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาร่วมประชุมและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2559 ไปยงัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนการประชุมโดยชอบตามข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย รวมทัง้มีการแจ้ง
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วาระการประชุมให้ทราบเป็นการทัว่ไปล่วงหน้าตัง้แต่วนัท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเวบ็ไซต์ของบริษัท เพ่ือเปิดโอกาสให้ท่านผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาข้อมลู
ประกอบการประชมุลว่งหน้าอย่างเพียงพอ 

นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าส าคญัและควรบรรจุเป็น
ระเบียบวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ตัง้แต่วนัท่ี 27 สิงหาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 ซึง่
เม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาดงักลา่วไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติมเข้ามายงับริษัท 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและ
โดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 1,133 ราย ซึง่ถือหุ้นรวม 537,116,427 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.08 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท จงึกลา่วเปิดการประชมุ  

นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาเข้า
ประชุมด้วยตนเองหรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุม มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้นวาระการ
พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการ ซึง่ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 

นอกจากนี ้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้น าส่งหนังสือ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยผู้ ถือหุ้น
สามารถออกเสียงลงคะแนนลว่งหน้าได้ ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ บริษัทได้แจก
บตัรลงคะแนนในแตล่ะวาระให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนเข้าร่วมประชมุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการ
ล่วงหน้าและประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” หรือ แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน 
กรณีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศท่ีแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทย สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม
ประชมุและระบกุารออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทได้น าคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น บนัทกึในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการลงมติแตล่ะวาระไว้แล้ว 

และชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ส่งคืน 
“หลกัฐานการลงทะเบียนเข้าประชมุ” ท่ีบริษัทได้แจกให้ในช่วงลงทะเบียน และ/หรือ บตัรลงคะแนนท่ีไม่ได้ใช้ (ถ้ามี) 
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทบริเวณประตทูางเข้าห้องประชมุ 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั เป็นผู้ท าหน้าท่ี
ดแูลให้การประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัท โดย บริษัท ดี ไอ เอ 
ออดิท จ ากดั ได้จดัเจ้าหน้าท่ีเข้าสงัเกตการณ์การลงทะเบียนเข้าประชมุและการนบัคะแนนเสียงตลอดการประชมุ  

ทัง้นี ้ในแต่ละวาระการประชุม หากผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะ  โปรดแจ้งช่ือ นามสกุล ให้ท่ี
ประชมุทราบ เพ่ือประโยชน์ในการจดัท ารายงานการประชมุตอ่ไป  

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2558 โดยส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอก
กลา่วเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

เพ่ือให้การด าเนินการประชมุเป็นไปอย่างราบร่ืน กระชบั และไม่รบกวนเวลาของผู้ ถือหุ้น ประธานฯ 
เสนอให้ด าเนินการประชมุในวาระถดัไปในระหว่างรอผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นคดัค้านแตอ่ย่างใด 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอย่างอ่ืน ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน  

(การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่     
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน)  

 
มต ิ: รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

 เห็นด้วย 542,143,688 99.99 
 ไมเ่ห็นด้วย 28,386 0.01 
 งดออกเสียง 3,605 0.00 
 บตัรเสีย 100 0.00 

 

วาระที่ 2  พจิารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี 2558 ดังปรากฏใน
รายงานประจ าปี 

ประธานฯ กลา่วสรุปการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2558 และเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาให้สตัยาบนัการด าเนินงานดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1-
A3 ของรายงานประจ าปี ซึง่ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว   

นายเฉลิมพล ไวทยางกรู ผู้ ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจดัการได้ชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

ถาม ผลกระทบและมุมมองของกลุ่มทิสโก้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมในประเด็นเร่ือง 
กบัดกัของประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) สงัคมผู้สงูอายุ สภาวะอตัราดอกเบีย้ต ่าหรือติดลบ 
(Negative interest rate) การเข้าสูต่ลาดของธุรกิจเร่ิมต้นใหมโ่ดยการร่วมลงทนุ (New Startup Venture Capital) 
ธุรกิจเพ่ือสงัคม (Social Enterprise) การลงทุนในโครงการภาครัฐท่ีเอกชนมีส่วนร่วม แนวโน้มหนีค้รัวเรือนท่ีสงู 
แนวทางการขยายธุรกิจไปยงักลุ่ม CLMV (กมัพูชา ลาว สหภาพเมียนมาร์ และเวียดนาม) ผลกระทบต่อจ านวน
บุคลากรจาก Financial Technology (FinTech) นโยบายธุรกิจของทิสโก้ในภาคอตุสาหกรรมท่ียงัมีการเติบโต 



 

32 

เช่น การท่องเท่ียว และการขนสง่ เป็นต้น และสอบถามถงึโอกาสรับช าระหนีข้องบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค 
จ ากัด ตลอดจนข่าวไฟไหม้ห้องเอกสารของธนาคารแห่งหนึ่งและวิธีป้องกันให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์
ลกัษณะเดียวกนั 

ตอบ นายปลิว มงักรกนก ประธานคณะกรรมการบริษัท กล่าวขอบคณุส าหรับค าถาม และชีแ้จงว่าทาง
กลุ่มทิสโก้สามารถให้ค าตอบได้โดยรวมในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มทิสโก้ กับมุมมองของกลุ่มในการจัดการ
ภายในเพ่ือให้ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสดุจากประเด็นเก่ียวกับมหภาคและความเสี่ยงท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ใน
ประเด็นของหนีเ้สียรายใหญ่และประเด็นอื่นๆ จะได้รับการอธิบายในการน าเสนอเร่ืองผลประกอบการในวาระ
ถดัไป และขอให้นางอรนุช อภิศกัด์ิศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มทิสโก้ 
เป็นผู้ ชีแ้จง 

 นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ ขออนญุาตผู้ ถือหุ้นชีแ้จงประเด็นต่างๆ ในค าถามโดยรวม เน่ืองจากหลาย
ประเด็นได้รับการพิจารณาในการวางแผนงานและแผนกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ เช่น มุมมองเศรษฐกิจ แรงงาน 
ผู้สงูอาย ุและการขยายธุรกิจไปยงัขอบประเทศในกลุม่ CLMV เป็นต้น โดยได้รับการทบทวนเป็นประจ าทุกปี ทัง้นี ้
กลุ่มทิสโก้มองหลายประเด็นเป็นโอกาสในการท าธุรกิจ และขณะเดียวกนัก็พิจารณาปรับแนวทางบริหารจดัการ
เพ่ือคงประสิทธิภาพและจัดการต้นทุนให้อยู่ในระดับต ่า สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ซึ่งยึดหลัก
ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง (Risk Adjusted Return) คือเลือกท าธุรกิจท่ีมีอตัราผลตอบแทนคุ้มค่ากบัความ
เสี่ยง ต้นทนุคา่ใช้จ่ายการจดัการ และเงินกองทนุท่ีน ามาใช้ 

 กลุ่มทิสโก้มองประเด็นจ านวนประชากรในภาคแรงงานลดลงและผู้ สูงอายุมีจ านวนมากขึน้เป็น
โอกาสในการพฒันาธุรกิจที่เพ่ิมขึน้ เช่น ธุรกิจเก่ียวกบัการบริการจดัการเงินหลงัการเกษียณ เป็นต้น และคงจะไม่
ปรับลดจ านวนบุคลากรจากการปรับระบบปฏิบตัิการและเทคโนโลยีในอนาคตหรือ FinTech เน่ืองจากทิสโก้ใช้
บคุคลากรท่ีมีอย่างประหยดัและเต็มประสิทธิภาพอยู่แล้ว โดยสามารถควบคมุอตัราส่วนค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อ
รายได้รวม (Cost to Income Ratio) ให้อยู่ในระดบัต ่าสดุในอตุสาหกรรม ทิสโก้มีนโยบายควบคมุอตัราแรงงาน
ไม่ให้มากเกินความจ าเป็นพร้อมกับเปลี่ยนพืน้ฐานการบริหารจัดการไปในแนวทางท่ีใช้เทคโนโลยีมากขึน้เพ่ือ
รับมือกบัแนวโน้มใหม่และทิศทางของตลาดแรงงาน จึงน่าจะลดผลกระทบจากปัญหาแรงงานในตลาดลดลง ใน
ประเด็นหนีส้ินภาคครัวเรือน ทิสโก้ริเร่ิมธุรกิจสมหวงัเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและให้โอกาสคนไทยในการเข้าถึง
เงินกู้สถาบนัการเงินแทนการพึง่พาเงินกู้นอกระบบ โดยมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจสมหวงัให้ครอบคลมุประเทศไทยไป
ถึงขอบท่ีติดประเทศในกลุ่ม CLMV แต่ไม่มีนโยบายขยายข้ามพรมแดนไปยัง CLMV ในประเด็นธุรกิจเพ่ือสงัคม 
(Social Enterprise) ทิสโก้ริเร่ิมโครงการให้ความรู้ด้านการเงิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกคือการปรับ
วินยัทางการเงินของคนไทยโดยให้ความรู้แก่ครูและนกัเรียนในโรงเรียนเพ่ือกระตุ้นการออมตัง้แต่ระดบัมธัยม และ
ให้ทนุอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือขยายความรู้ไปสู่ชุมชม อีกส่วนหนึ่งคือการให้ความรู้แก่บุคคลทัว่ไปในการจดัการบริหาร
หนีส้่วนบุคคล ซึง่นอกจากจะเป็นการให้ความรู้เพ่ือปรับปรุงวินยัทางการเงินแล้วยงัเป็นการเพ่ิมโอกาสในการหา
ลกูค้าท่ีดีอีกด้วย 

 ในส่วนของอัตราดอกเบีย้นัน้ พอร์ตของกลุ่มทิสโก้ยังมีอัตราดอกเบีย้ท่ีคงท่ี ซึ่งสามารถบริหาร
จดัการให้ได้สว่นตา่งของอตัราดอกเบีย้ท่ีดี 
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 นายปลิว มงักรกนก ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าทางกลุ่มทิสโก้ยงัคงมีการขยายธุรกิจและแสวงหาก าไร โดย
พิจารณาเร่ืองต้นทนุคา่ใช้จ่าย บคุลากร และเทคโนโลยี  ในสว่นของการขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศ บริษัทต้องมี
ความพร้อมในหลายด้านก่อน เช่น  ด้านกฎหมาย เป็นต้น  

เพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาของผู้ ถือหุ้ นส่วนใหญ่ หากยังมีประเด็นใดท่ีผู้ ถือหุ้นมีความสงสัย
ประสงค์จะซกัถามหรือให้ข้อเสนอแนะในรายละเอียด ทางคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงยินดีท่ีจะตอบ
ค าถามและรับฟังหลงัจบการประชมุอย่างเตม็ท่ี 

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน)  

 
มต ิ : ให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2558 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 

ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 คะแนนเสียง  

(เสียง) 
ร้อยละ 

• เห็นด้วย 541,579,192 99.80 

• ไมเ่ห็นด้วย 29,240 0.01 

• งดออกเสียง 1,061,285 0.20 

• บตัรเสีย 100 0.00 
 

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทสิโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทวา่งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้
แสดงผลประกอบการและฐานะการเงินของกลุม่ทิสโก้ถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลักการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีท่ีได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้นีแ้ล้ว 
และขอให้ นางอรนุช อภิศกัด์ิศิริกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มทิสโก้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระท่ี 3-4 ต่อท่ี
ประชมุ  

นางอรนุช อภิศกัด์ิศิริกุล กล่าวอธิบายสรุปงบการเงินต่อท่ีประชุมและชีแ้จงผลประกอบการของ
บริษัทโดยสงัเขปวา่ สินทรัพย์โดยรวมลดลงจากสินเช่ือเช่าซือ้ซึง่ปรับตวัสู่สภาวะปกติหลงัจากโครงการรถคนัแรก 
และแม้ว่าปริมาณสินเช่ือท่ีปล่อยใหม่จะเร่ิมขยายตัวแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับเงินต้นท่ีรับช าระคืนจากสินเช่ือท่ีมี
คณุภาพดี ในสว่นของธุรกิจบรรษัท ทางกลุ่มทิสโก้ได้ติดตามสถานะของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั 
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ซึง่ประสบปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจยโุรปและประเทศจีนท าให้ไมส่ามารถช าระหนีค้ืนได้ และตัง้ส ารองหนีม้าโดย
ตลอด โดยได้ตดัหนีสู้ญในปีท่ีผ่านมาและคาดว่าจะได้รับช าระหนีค้ืนบางส่วนจากการขายชิน้ส่วนและเคร่ืองมือ 
ตลอดจนจากการค า้ประกนัของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ประเทศไทย ตามแผนฟืน้ฟูกิจการ ซึง่จะเพ่ิมส ารอง
สว่นเกินของบริษัท ส าหรับในสว่นของเงินฝากก็ลดลงในอตัราท่ีเป็นสดัส่วนกบัสินเช่ือเช่นกนั อย่างไรก็ดี จากการ
ท่ีบริษัทได้ปรับลดคา่ใช้จ่ายด้านพนกังานลงสว่นหนึง่ ท าให้บริษัทยงัสามารถคงอตัราก าไรไว้ในระดบัเดียวกนักบั
ปีท่ีผ่านมา 

จากนัน้ นางอรนุช อภิศักด์ิศิริกุล ได้ขอให้นายชาตรี จันทรงาม ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ 
สายควบคมุการเงินและบริหารความเสี่ยง ชีแ้จงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน  

นายชาตรี จนัทรงาม ชีแ้จงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จตอ่ท่ีประชมุ 

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน)  

 
มต ิ : รับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนน
เสียงดงัตอ่ไปนี ้
 คะแนนเสียง  

(เสียง) 
ร้อยละ 

• เห็นด้วย 541,929,592 99.86 

• ไมเ่ห็นด้วย 29,240 0.01 

• งดออกเสียง 710,885 0.13 

• บตัรเสีย 100 0.00 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 เป็นเงินส ารองตาม
กฎหมาย เงนิปันผล และอ่ืนๆ 

 นางอรนุช อภิศกัด์ิศิริกุล แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีร้อยละ 5 เป็นเงิน
ส ารองตามกฎหมาย จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2558 บริษัทต้องจัดสรรเงินจ านวน 
113,200,000 บาท จากก าไรประจ าปีเพ่ือเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันัน้ ก าไรตามงบการเงินเฉพาะกิจส่วนท่ีเหลือเพ่ือ
จดัสรรเป็นเงินปันผล ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
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 บาท 
ก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร ณ ต้นปี 2558 2,646,850,505 
เงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2557  (1,601,303,856) 
ก าไรสทุธิของบริษัทส าหรับปี 2558 2,263,594,271 
จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย  (113,200,000) 
ปรับรายการที่ไมใ่ช่เงินสด (6,760,730) 
ก าไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงนิปันผลส าหรับปี 2558 3,189,180,190 

 หลังจากจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 113,200,000 บาทแล้ว บริษัทมีก าไรสะสมท่ี
สามารถจดัสรรเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2558 จ านวน 3,189,180,190 บาท 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีเหมาะสมตามผลการด าเนินงานของกลุ่ม โดยคงไว้ซึง่
อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงท่ีแข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 
โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงสถานะของบริษัทย่อยของบริษัท ในฐานะธนาคาร
พาณิชย์ท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดงันัน้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากผล
การด าเนินงานส าหรับปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 2.40 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั และผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิ การจ่ายเงิน
ตามอตัราท่ีเสนอ คิดเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 1,921 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 45.2 ของก าไรจาก 
ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมเทียบกับอัตราร้อยละ 37.7 ในปี 2557 นอกจากนี ้ก าไรจากผลการ
ด าเนินงานส าหรับปี 2558 ส่วนท่ีเหลือหลงัจากการส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจะจัดสรรเป็น
เงินกองทนุตามเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน)  

มต ิ : มีมติในเร่ืองตา่งๆ ตามท่ีเสนอ ดงันี ้

- อนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย
จ านวน 113,200,000 บาท 

- อนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 ส่วนท่ีเหลือจากการส ารองตาม
กฎหมายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัและผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิในอตัราหุ้นละ 2.40 บาท  
- ผู้ ถือหุ้นซึง่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นผู้มีสิทธิ

ได้รับเงินปันผล 
- ก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 และ 

- อนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 ส่วนท่ีเหลือจากการจ่าย 
เงินปันผลเป็นเงินกองทนุตามเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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 ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
  คะแนนเสียง  

(เสียง) 
ร้อยละ 

• เห็นด้วย 515,395,142 94.97 

• ไมเ่ห็นด้วย 27,270,970 5.03 

• งดออกเสียง 3,605 0.00 

• บตัรเสีย 100 0.00 
 

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 าเนินการประชุมในวาระท่ี 5 และ 6 และ
ขอให้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดในวาระท่ี 5 ตอ่ท่ีประชมุ  

นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ ชีแ้จงรายละเอียดโดยสรุปต่อท่ีประชุมดังนี ้ตามข้อบังคับของบริษัท
ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้แต่งตัง้คณะกรรมการทัง้ชุดพร้อมกันในคราวเดียว 
สง่ผลให้คณะกรรมการทัง้คณะครบวาระการด 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  โดยแจ้งว่า
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉนัทะให้มาร่วมประชมุมีสิทธิออกเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น 

จากนัน้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ ชีแ้จงว่าในส่วนของการแต่งตัง้กรรมการ ข้อบังคับของบริษัท
ก าหนดให้น าวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ในการแตง่ตัง้กรรมการ เพ่ือช่วยให้ผู้ ถือหุ้น
รายย่อยมีโอกาสในการแตง่ตัง้ตวัแทนเข้ารับต าแหน่งกรรมการบริษัทมากย่ิงขึน้  
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 นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ตัง้แต่
วนัท่ี 27 สิงหาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  ซึง่เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้น
เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการแตอ่ย่างใด 

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

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 กรรมการอิสระ 
10. นายยาสโุร่ โยชิโคชิ กรรมการ 
11. นายชือ-เหา ซุน กรรมการ 
12. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ 

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ขอให้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ ชีแ้จงผู้ ถือหุ้ นทุกท่านท่ียังไม่ได้ออกเสียง
ลงคะแนนเป็นการล่วงหน้า ท่ีประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้มอบบตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าท่ี เพ่ือ
รวบรวมนบัคะแนนเสียงส าหรับการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ โดยได้อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสมใน
รายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

 ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
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(การลงมติในวาระนี ้ส าหรับการพิจารณาอนมุตัิจ 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 542,633,391 99.99 
 ไมเ่ห็นด้วย 30,595 0.01 
 งดออกเสียง 5,731 0.00 
 บตัรเสีย 100 0.00 

-  อนุมัตกิารแตง่ตัง้บคุคลดงัรายช่ือตอ่ไปนีเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุดงัตอ่ไปนี ้

  ชื่อ-นามสกุล 
เหน็ด้วย 

(เสียง)  
ไม่เหน็ด้วย 

(เสียง) 
1. นายปลิว  มงักรกนก 435,761,292 27,298,585 
2. นายฮอน คิท ชิง (นายอเลก็ซานเดอร์ เอช ชิง) 740,068,818 201,865,048 
3. นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ 450,398,122 12,548,177 
4. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์  421,667,555 40,788,223 
5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร 422,650,152 34,895,626 
6. นางภทัรียา เบญจพลชยั 422,468,955 40,786,823 
7. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ 435,184,893 27,270,885 
8. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์  421,667,655 40,788,123 
9. นายสถิตย์ ออ๋งมณี 425,399,407 37,056,371 
10. นายยาสโุร่ โยชิโคชิ 288,098,249 174,357,529 
11. นายชือ-เหา ซุน 930,316,274 12,532,792 
12. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล 449,937,323 12,518,455 
 รวม 5,843,618,695 662,706,637 
    งดออกเสียง 5,712,472 
   บัตรเสีย 0 
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 

ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากในวาระท่ี 6 เป็นการพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง
กบัคา่ตอบแทนกรรมการ จึงขอให้ ศ. ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กลบัเข้ามาร่วมประชมุด้วยและชีแ้จงรายละเอียด เพ่ือให้ท่ีประชมุได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน 

ศ. ดร. ปราณี ทินกร แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ของบริษัท ทิส
โก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2558  ผู้ ถือหุ้นมีมติก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในรูป
ของเงินรางวลั คา่ตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ และโบนสั ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาท
ต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ี
จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึงสิทธิท่ีกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติมกรณี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ิมเติม  

ข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ ได้รับมอบหมายนัน้ให้
คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีของกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิงานในคณะกรรมการชุดอื่น
ปรากฏตามรายละเอียดในส่วนท่ี 2 หัวข้อท่ี 8 การจัดการ และหัวข้อท่ี 9 การก ากับดูแลกิจการ ของรายงาน
ประจ าปี 

ในการพิจารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
เป็นผู้ พิจารณาอตัราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอตัราและองค์ประกอบของ
คา่ตอบแทนกรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการท่ีมีความสามารถและมีความส าคญัต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมากเกินความจ าเป็น ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการท่ีมิได้เป็น
ผู้บริหารควรพิจารณาตามหลกัปฏิบตัิโดยทัว่ไปในอตุสาหกรรมนัน้ๆ ซึง่พิจารณาจากประสบการณ์ท างาน ความ
ตัง้ใจและความทุ่มเท รวมทัง้คุณประโยชน์ต่างๆ ท่ีกรรมการแต่ละคนสามารถท าให้กับบริษัทได้ ในกรณีท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการรายใดท าหน้าท่ีเพ่ิมเติม (เช่น การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ 
เป็นต้น) กรรมการรายนัน้จะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีเพ่ิมเติมดงักลา่ว   

อนึง่ ส าหรับคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทในกลุม่ทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่ มแล้ว ยังมีการจ่าย
คา่ตอบแทนให้แก่กรรมการท่ีมิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ/
หรือ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ในรูปของเงินรางวลั ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม และ
โบนสั ในรูปแบบและอตัราเดียวกบัท่ีจ่ายให้กับกรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยให้มี
ผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะก าหนด
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จ านวนเงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ีจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึงสิทธิท่ีกรรมการจะได้รับค่าตอบแทน
หรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ิมเติม 

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปีเพ่ือให้มัน่ใจวา่อตัราคา่ตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของกรรมการจากการพิจารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทนในปัจจุบนั พบว่าอตัราดงักล่าวต ่ากว่าค่าเฉลี่ยทัว่ไปใน
อตุสาหกรรมเดียวกัน  นอกจากนี ้ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไม่ได้รับการพิจารณา
ปรับเพ่ิมให้สอดคล้องกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบตัง้แตปี่ 2554 ยกเว้นค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาจากอตัราการเติบโตของ
ก าไรบริษัทในปี 2558 เห็นสมควรก าหนดให้คงคา่ตอบแทนคณะกรรมการไว้ในอตัราเดิม 

คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจงึเห็นควรเสนอ
ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนในอตัราเดิมให้แก่กรรมการ  ในรูปของเงินรางวลั ค่าตอบแทนรายเดือน 
เบีย้ประชุม และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่
เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี รถประจ าต าแหน่งส าหรับประธานคณะกรรมการ ประกันภัยกลุ่ม และการ
ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของบริษัท โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินท่ีแน่นอน และจ านวน
เงินท่ีจ่ายจริงในแตล่ะคราว ทัง้นี ้ไมร่วมถงึสิทธิท่ีกรรมการจะได้รับคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติม กรณี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ิมเติม  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการในปี 2558 และปี 2559 ดงันี ้

 ค่าตอบแทนปี 2558 ค่าตอบแทนปี 2559 

 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
 

(บาท/ครัง้) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
 

(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 
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 ค่าตอบแทนปี 2558 ค่าตอบแทนปี 2559 

 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
 

(บาท/ครัง้) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
 

(บาท/ครัง้) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
- 
- 

 
55,000 
40,000 

 
- 
- 

 
55,000 
40,000 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณค่าตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
 
- 
- 

 
 

50,000 
40,000 

 
 
- 
- 

 
 

50,000 
40,000 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
ประธานคณะก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 
- 
- 

 
50,000 
40,000 

 
- 
- 

 
50,000 
40,000 

ทัง้นี ้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม และกรรมการท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นเข้า
ข่ายเป็นผู้มีสว่นได้เสีย ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ ถือหุ้ น สอบถาม และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนได้ชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

ถาม เหตผุลท่ีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมเติมในฐานะกรรมการบริหาร แม้ว่าจะได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารอย่างเต็มท่ีอยู่แล้ว และการเป็นกรรมการบริหารน่าจะถือเป็นหน้าท่ีส่วนหนึ่งของ
ผู้บริหาร 

ตอบ ศ. ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงว่าอัตรา
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริหารในลกัษณะนีไ้ด้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมานานแล้ว นอกจากนี ้
กรรมการบริหารบางท่านก็ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จึงควรจะต้องมีค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ีตามสมควร ทัง้นี ้
ยินดีรับข้อเสนอในเร่ืองคา่ตอบแทนของกรรมการบริหารที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารไปพิจารณาตอ่ไป 

 ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 (การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 
3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นเข้าข่ ายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน)  
 
มต ิ : อนุมัติค่าตอบแทนในอัตราเดิมให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้

ประชมุ และโบนสั ให้แก่ประธานคณะกรรมการไมเ่กิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่น 
ไมเ่กินท่านละ 500,000 บาทตอ่ปี รถประจ าต าแหน่งส าหรับประธานคณะกรรมการ ประกนัภยักลุ่ม 
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และการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของบริษัท โดยให้มีผลตลอดไปหรือ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะก าหนดจ านวน
เงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ีจะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึงสิทธิท่ีกรรมการจะได้รับ
ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเพ่ิมเติมตามท่ีเสนอ 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

 เห็นด้วย 542,628,511 99.99 
 ไมเ่ห็นด้วย 36,040 0.01 
 งดออกเสียง 5,166 0.00 
 บตัรเสีย 100 0.00 

และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัตามท่ีเสนอ 

ภายหลงัจากท่ีประชุมพิจารณาวาระท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการเสร็จสิน้แล้ว บุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้
ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการทกุท่านของบริษัทจงึกลบัเข้าร่วมประชมุตอ่ไป 

 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2559 

 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทน
ส าหรับปี 2559 และขอให้ รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายละเอียด
ในวาระนี ้

รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้ท่ีประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่ตอบแทนของผู้ สอบบญัชีของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีบริษัทส าหรับปี 2559 ตามแนวปฏิบตัิเร่ืองการคดัเลือกผู้สอบบญัชี และ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการเพ่ือเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  

คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับปี 2559 โดยมีค่าตอบแทน
จ านวนไมเ่กิน 560,000 บาท โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้

-  นางสาวสมใจ คณุปสตุ       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4499 และ/หรือ 
- นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4951 

ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีได้ ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีดงักลา่ว
ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยได้รับค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 560,000 บาท และค่าตอบแทนของ
บริษัทย่อยในกลุม่ทิสโก้ทัง้ 9 บริษัท เป็นจ านวนรวมไมเ่กิน 6,840,000 บาท    

ส าหรับค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่มทิสโก้ส าหรับปี 2559 จ านวน 
7,400,000 บาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 3.4 หรือ 240,000 บาท การปรับเพ่ิมของค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี
เป็นไปตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึน้ ตามการบงัคบัใช้มาตรฐานบญัชีใหม่ หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และสอดคล้องกบั
ขอบเขตงานท่ีเพ่ิมขึน้ของบริษัทในกลุม่ทิสโก้ 

 นายเฉลิมพล ไวทยางกรู ผู้ ถือหุ้น สอบถามและประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชีแ้จงในประเด็น
ตา่งๆ ดงันี ้

 ถาม นางสาวสมใจ คณุปสตุ มีรายช่ือเป็นผู้สอบบญัชีในปีท่ีผ่านมาหรือไม่ 

 ตอบ รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ชีแ้จงว่า นางสาวสมใจ คุณปสุต และนางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิ
วาณิชย์ ได้รับการเสนอรายช่ือให้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทในปีท่ีผ่านมา แต่เน่ืองจากไม่ได้มีการลงนามใน
รายงานของผู้สอบบญัชี ดงันัน้จงึนบัเป็นปีแรกในการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีทัง้ 2 ท่าน 

 ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน)  
 
มต ิ :  อนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (เดิมช่ือบริษัท ส านักงาน เอินส์ท 

แอนด์ ยัง จ ากัด) เป็นผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2559 ของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 
560,000 บาท ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี ้
- นางสาวสมใจ คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 
- นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4951 
โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่สามารถลงนามในรายงานผู้สอบบญัชีได้  

ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 คะแนนเสียง 

(เสียง) 
ร้อยละ 

 เห็นด้วย 542,632,564 99.99 
 ไมเ่ห็นด้วย 28,137 0.01 
 งดออกเสียง 9,016 0.00 
 บตัรเสีย 100 0.00 
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วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ ถ้ามี 

 นางสาวพนูศรี การเจริญกลุวงศ์ อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผู้ ถือหุ้น จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม
ในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

 ถาม การขยายผลไปยงัคู่ค้าหรือผู้ ร่วมธุรกิจหลงัได้รับการรับรองเป็นองค์กรเอกชนไทยท่ีร่วมต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่จาก แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) 

 ตอบ นายปลิว มงักรกนก ประธานคณะกรรมการบริษัท ชีแ้จงวา่การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่นัน้ได้เร่ิมท า
จริงไปแล้ว โดยได้เร่ิมการปฏิบตัิภายในกลุม่ทิสโก้ทัง้หมด และมีการขยายขอบเขตไปยงัคูค้่าตอ่ไป 

 นางอรนุช อภิศกัด์ิศิริกุล ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ส าหรับในส่วนของคู่ค้านัน้ได้เร่ิมด าเนินการสื่อสารกบัคู่
ค้าไปแล้ว โดยได้เร่ิมจากจดุท่ีกลุม่ทิสโก้มีอ านาจการตอ่รอง เช่น กลุ่มคู่ค้าท่ีทิสโก้มีอ านาจต่อรองค่อนข้างมากได้
ให้ความร่วมมือในการดูแลด้านการต่อต้านทุจริตมากขึน้ ในส่วนของกลุ่มคู่ค้าท่ีทิสโก้มีอ านาจต่อรองค่อนข้าง
น้อย ทางกลุ่มทิสโก้อาจจะขอความร่วมมือบ้างแต่ไม่สามารถบงัคบัได้ คู่ค้าส่วนหนึ่งของกลุ่มทิสโก้ซึง่เป็นบริษัท
ขนาดใหญ่เป็นผู้ลงนามในการต่อต้านทุจริตแล้ว อีกส่วนหนึ่งซึง่เป็นลกูค้ารายย่อยหรือวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise: SMEs) ทางทิสโก้ได้ใช้วิธีการขอความร่วมมือในเร่ืองการต่อต้าน
ทจุริต 

 ประธานฯ แจ้งว่าท่ีประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมตามท่ีก าหนดครบถ้วนแล้ว และขอให้ผู้ ถือ
หุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมและแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามข้อสงสยัตา่งๆ 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอีก 

 ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีมาประชมุ และกลา่วปิดประชมุเวลา 16.00 น. 

             
 ปลิว มงักรกนก 

(นายปลิว มงักรกนก) 
                                 ประธานท่ีประชมุและประธานคณะกรรมการบริษัท 
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วาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี 2559 ดังปรากฏ
ในรายงานประจ าปี 

 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

คณะกรรมการได้สรุปรายละเอียดการด าเนินธุรกิจพร้อมค าอธิบายประกอบผลการด าเนินงานประจ าปี 
2559 ไว้อย่างชัดเจนในรายงานคณะกรรมการดังปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1-A3 ของ
รายงานประจ าปี ตามรายละเอียดท่ีแนบมาด้วยนี ้ 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้สตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท า
ในปี 2559 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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รายงานจากคณะกรรมการ 
 

เศรษฐกิจไทยกลบัมาฟื้นตวัเป็นล าดับอย่างต่อเน่ืองตลอดปี 2559 ผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ การขยายตวัของภาคการท่องเท่ียว และการเร่ิมฟืน้ตวัของการบริโภคภาคเอกชน รายได้ภาคการเกษตร
ปรับตวัดีขึน้เลก็น้อยหลงัจากปัญหาภยัแล้งในหลายพืน้ท่ีในประเทศไทยได้ผ่านพ้นไป แต่ภาคการอปุโภคบริโภค
ยงัคงได้รับแรงกดดนัจากหนีค้รัวเรือนท่ียงัคงอยู่ในระดบัสูง ในขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนยังคงอ่อนตวั
ตามผลผลิตสว่นเกินท่ียงัคงเหลือและอปุสงค์ในอนาคตท่ียงัซบเซา ภาคการส่งออกเร่ิมมีสญัญาณการฟืน้ตวัจาก
ราคาน า้มันและสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีปรับตัวดีขึน้ ในภาวะท่ีเศรษฐกิจภายในประเทศขับเคลื่อนไปอย่างช้าๆ 
เศรษฐกิจโลกประสบกบัภาวะความผนัผวนและความไมแ่น่นอน เตม็ไปด้วยความท้าทายรอบด้าน ทัง้การปรับขึน้
ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ การชะลอตวัของกลุม่ยูโรโซน ผลการลงประชามติเพ่ือออกจากการเป็นสมาชิก
สหภาพยโุรปของสหราชอาณาจกัร (Brexit) ความไม่แน่นอนทางการเมืองหลงัการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
และการออ่นตวัของเศรษฐกิจจีน ทัง้นี ้เศรษฐกิจในประเทศมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 3.2 

ในปี 2559 สินเชื่อของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขยายตวัร้อยละ 2.0 ชะลอตวัลงจากปี 2558 ที่ขยายตวั
ร้อยละ 4.3 ตามนโยบายการให้สินเช่ือท่ีเข้มงวด และความต้องการสินเช่ือท่ีลดลง ระดบัหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพ่ิมสูงขึน้ สาเหตุหลักมาจากกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ียังคงได้รับ
ผลกระทบในช่วงเศรษฐกิจท่ีเปราะบาง สินเช่ือบรรษัทขนาดใหญ่หดตัวลง จากการใช้จ่ายด้านการลงทุน
ภาคเอกชนท่ีระมดัระวงัภายใต้ภาวะท่ีไม่มีตวักระตุ้นใหม่ อย่างไรก็ดี ความต้องการสินเช่ือบุคคลยังคงเติบโต
อย่างตอ่เน่ือง แตถ่กูจ ากดัด้วยหนีค้รัวเรือนท่ีอยู่ในระดบัสงู ทัง้นี ้ยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลงจากปีก่อนหน้าท่ี
ร้อยละ 3.9 จากการบริโภคท่ีชะลอตวัและขาดปัจจยัการเติบโต ส าหรับการพฒันาธุรกิจการเงิน นโยบายภาครัฐ
ขบัเคลื่อนไปสูร่ะบบอตุสาหกรรมนวตักรรมใหม ่“ไทยแลนด์ 4.0 และเศรษฐกิจยุคดิจิตลั” ด้วยการริเร่ิมโครงสร้าง
พืน้ฐานระบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ผ่านบริการโอนเงินและรับโอนเงิน
แบบใหม่-พร้อมเพย์ (Prompt-Pay) ซึ่งเป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง นอกจากนี  ้
การเร่ิมต้นของยคุเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม ่“ฟินเทค (FinTech)” กระตุ้นให้เกิดการพฒันาของโครงสร้าง
สนบัสนนุทัง้ระบบซึง่รวมถงึระบบการเงินการธนาคารด้วย 

ในทางกลบักนั ปีท่ีผ่านมาตลาดทุนไทยปรับตวัเพ่ิมขึน้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่น
เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาค ทัง้นี ้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดท่ี 1,542.94 จุด คิดเป็น
ผลตอบแทนร้อยละ 19.8 เพ่ิมขึน้จาก 1,288.02 จดุ จากสิน้ปี 2558 ภายใต้ภาวะความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก 
ตลาดหุ้นไทยนับเป็นตลาดหุ้นท่ีขยายตวัสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และสูงสุดเป็นอนัดบั 2 ของ
ภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก 

ในปี 2559 ทิสโก้มีผลประกอบการท่ีโดดเดน่แม้ในภาวะท่ีธุรกิจชะลอตวั ก าไรสทุธิส าหรับปี 2559 มีจ านวน 
5,006 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 17.8 เทียบกับปีก่อนหน้า โดยการเติบโตเป็นผลมาจากความสามารถในการ
บริหารอตัราผลตอบแทนทางธุรกิจภายใต้ภาวะท่ีธุรกิจมีการแข่งขนัสงู ธุรกิจหลกัขบัเคลื่อนไปได้ด้วยกิจกรรมทาง
ธุรกิจท่ีเพ่ิมมากขึน้ และตลาดทุนท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทัง้นี ธุ้รกิจนายหน้าประกนัภยัยงัคงขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ือง รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจตลาดทุนปรับตัวดีขึน้ และได้งานด้านธุรกิจวาณิชธนกิจเพ่ิมมากขึน้ 
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นอกจากนี ้คา่ใช้จ่ายส ารองหนีส้ญูปรับลดลงอย่างมาก เช่นเดียวกบัหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ท่ีปรับตวัลดลงอย่าง
มากถึงท่ีร้อยละ 2.5 จากนโยบายการปล่อยสินเช่ือท่ีเข้มงวดของทิสโก้และการบริหารความเสี่ยงท่ีรอบคอบ การ
บริหารธุรกิจท่ีดีเย่ียมของทิสโก้ส่งผลให้ทิสโก้สามารถรักษาผลประกอบการในระดบัต้นๆ ของอุตสาหกรรมด้วย
อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นท่ีร้อยละ 17 สงูสดุในกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการตอกย า้ในความ
เป็นเลิศด้านการท าธุรกิจ ทิสโก้ได้รับรางวลั “บริษัทจดทะเบียนด้านผลการด าเนินงานดีเด่น” จากการประกาศ
รางวลั SET Awards 2016 ซึง่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนท่ีมีผลการด าเนินงานยอดเย่ียมในแต่ละกลุ่มบริษัท
จ าแนกตามมลูคา่หลกัทรัพย์ นอกจากนี ้คณุอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ทิสโก้ ได้รับรางวลั 
“ผู้บริหารสงูสดุดีเด่น” จาก SET Awards 2016 ส าหรับความทุ่มเทและตัง้ใจ ประกอบกบัความสามารถในการ
ผลกัดนัองค์กรให้ไปสูค่วามส าเร็จในช่วงปีท่ีผ่านมา 

ในภาวะท่ีสินเช่ือชะลอตวั ธุรกิจสินเช่ือปรับตวัลดลงร้อยละ 5.6 จากปีก่อนหน้าจากยอดขายรถยนต์ท่ียงัคง
ซบเซา อย่างไรก็ดี ทิสโก้ยงัคงยึดกลยุทธ์การขยายธุรกิจเฉพาะด้านท่ีมีความเช่ียวชาญ โดยใช้โอกาสท่ีมีให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ โดยสินเช่ืออปุโภคบริโภค ภายใต้แบรนด์ “สมหวงั เงินสัง่ได้” ยงัคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งท่ีร้อยละ 
14 ตามแผนกลยุทธ์ขยายเครือข่ายสาขาซึ่งขยายถึงเกือบ  140 สาขาทั่วประเทศภายในปี 2559 ธุรกิจสินเช่ือ
บรรษัทสามารถเติบโตได้ดี จากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทัง้คุณภาพสินทรัพย์ปรับตวัดีขึน้ 
จากการปรับโครงสร้างหนีข้องลกูหนีร้ายใหญ่รายหนึ่งส าเร็จลง นอกจากนี ้ทิสโก้ได้เข้าลงนามในสญัญาซือ้ธุรกิจ
ลูกค้ารายย่อยจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) โดยธุรกิจท่ีจะรับโอน ได้แก่ ธุรกิจ
สินเช่ือบตัรเครดิต ธุรกิจสินเช่ือบุคคล ธุรกิจสินเช่ือเพ่ือการเคหะ ธุรกิจสินเช่ือธุรกิจรายย่อย ธุรกิจบริหารความ  
มัง่คัง่ และธุรกิจเงินฝากบุคคล ซึง่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และเป็นโอกาส
ทางธุรกิจส าหรับการเติบโตขององค์กรในระยะยาว ประโยชน์จากการขยายธุรกิจในครัง้นีถื้อวา่ตอบโจทย์แผนการ
เติบโตธุรกิจในด้านการขยายฐานลูกค้า การเพ่ิมผลิตภัณฑ์ในการให้บริการ และการเพ่ิมช่องทางการขาย
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลตอบแทนสงู และผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองตามความเช่ียวชาญของทิสโก้ 

ทิสโก้ยงัคงมุง่มัน่ในการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีดีท่ีสดุท่ีสามารถตอบโจทย์ในทุกด้านตามความต้องการ
ของลกูค้า ธนาคารทิสโก้เป็นหนึง่ในผู้จดัการเงินกู้และผู้ ร่วมสนบัสนนุทางการเงินแก่บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากดั 
(มหาชน) (BJC) ซึง่ได้รับรางวลั “Best acquisition financing, Thailand” ในงาน The Asset Triple A Country 
Awards 2016 จากนิตยสาร The Asset ซึง่เป็นนิตยสารการเงินชัน้น าแห่งเอเชียส าหรับผู้ ออกหลกัทรัพย์และนกั
ลงทนุ อีกทัง้ ธนาคารทิสโก้เป็นผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ (IPO) ให้แก่ 4 บริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ 2 บริษัท
ในตลาดเอ็มเอไอ ทิสโก้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน และผู้ ร่วมจัดการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหุ้ น
ให้แก่ บริษัท บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) ซึง่ได้รับรางวลั “Best IPO deal, Thailand” จากงาน The Asset Triple A 
Country Awards 2016 เช่นกนั ด้านบล.ทิสโก้ มุง่เน้นท่ีจะน าเสนอบริการและอ านวยความสะดวกให้แก่นกัลงทุน 
จึงได้ขยายการจัดท าบทวิเคราะห์หลกัทรัพย์ครอบคลุมถึง 126 บริษัท และท าการปรับปรุงเว็บไซต์และแนะน า
คุณสมบัติใหม่ๆ มากมายเพ่ือให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ ใช้ในยุคดิจิตัล ทัง้นี ้บล.ทิสโก้ได้รับรางวัล “บริษัท
หลกัทรัพย์ดีเด่น – ด้านการให้การบริการหลกัทรัพย์แก่นกัลงทุนบุคคล” จากงาน SET Awards 2016 เป็นปีท่ี 4 
ด้านบลจ.ทิสโก้ ยงัคงสามารถ ในการบริหาร “กองทุนเปิดทิสโก้ Mid/Small Cap Equity” ซึง่ให้ผลตอบแทน 3 ปี
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สงูสดุในอตุสาหกรรมกองทนุรวม แม้วา่ในปีท่ีผ่านมาการออกกองทนุรวมทริกเกอร์ฟันด์จะลดน้อยลง แต่ บลจ.ทิส
โก้สามารถบริหารกองทนุให้ถงึเป้าหมายสงูขึน้ถงึประมาณร้อยละ 86      

ทิสโก้ยงัคงยดึมัน่ในการให้ความส าคญัตอ่การพฒันาอย่างยัง่ยืน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่คา่นิยมหลกั
ขององค์กร อีกทัง้เป็นการเสริมสร้างรากฐานท่ีมัน่คงให้แก่การเติบโตอย่างยัง่ยืนในระยะยาว เพ่ือเป็นการรับรอง
ว่าทิสโก้เป็นองค์กรท่ีท าธุรกิจตามหลักเกณฑ์ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และการก ากับดูแล) ทิสโก้ได้รับ
ประกาศนียบตัร “Certificate of ESG100 Company 2016” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 โดยสถาบนัไทยพฒัน์ ในฐานะ
เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล  
ในปีนี ้ทิสโก้ได้เร่ิมวางกลยุทธ์การด าเนินงานอย่างยัง่ยืน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงแง่มุม
ของธรรมาภิบาล เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ทิสโก้ได้จดัท ารายงานความยัง่ยืนเป็นปีแรก ตามหลกัเกณฑ์ 
ESG เพ่ือเป็นรายงานท่ีแสดงถงึความตัง้ใจในการประเมินผลการด าเนินงานด้านความยัง่ยืนและเปิดเผยผลลพัท์
ให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสีย จากการริเร่ิมการจัดท านี ้รายงานความยั่งยืนของทิสโก้ได้รับเกียรติบัตรด้านความยั่งยืน 
“Certificate of Recognition for SDG-Enhanced Sustainability Report 2016” จากสถาบนัไทยพฒัน์ 

การก ากบัดแูลกิจการที่ดีถกูปลกูฝังอยู่ในวฒันธรรมองค์กรของทิสโก้ ผ่านมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการ 
และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งควบคุมโดยคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ การยึดหลกัคณุธรรมและ
จริยธรรมทางธุรกิจถูกปลกูฝังในพนกังานทิสโก้เพ่ือเสริมสร้างแนวปฏิบตัิทางธุรกิจท่ีโปร่งใสและความน่าเช่ือถือ
ขององค์กร ทัง้นี ้ทิสโก้ได้รับประกาศนียบตัรการต่ออายุผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) พร้อมร่วมรับมือกบัปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัในองค์กรเอกชน 
นอกจากนี ้ปีนีเ้ป็นอีกปีท่ีทิสโก้ได้รับการประเมิน “รายงานการก ากับดูแลกิจการดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ทิสโก้จะไมส่ามารถประสบความส าเร็จทัง้หมดได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรท่ีมีความสามารถ
และเช่ียวชาญของทิสโก้ เป้าหมายหลกัของบริษัทคือการกระตุ้นให้พนักงานไปถึงศกัยภาพอนัสูงสุด โครงการ
การพัฒนาบุคลากรถูกน ามาใช้อย่างทั่วถึง เพ่ือกระตุ้นให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีที่สุดในด้านท่ี
ตนช านาญ ในขณะเดียวกันจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความสามารถในด้านอื่นๆ  ข้ามสายงานอีกด้วยระบบ 
E-Learning ซึง่ดแูลโดยศนูย์การเรียนรู้ทิสโก้ สามารถท าให้พนกังานเข้าถงึสื่อการเรียนรู้ตา่งๆ ได้เท่าเทียมกนัและ
พร้อมกนัทัว่ประเทศ ในระหวา่งปีท่ีผ่านมา ทิสโก้น าเสนอแบบทดสอบภาคบงัคบั โดยพนกังานทุกคนต้องเข้าร่วม
และผ่านการทดสอบเก่ียวกับข้อมูลความรู้องค์กร อนัได้แก่ ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของทิสโก้ กฎเกณฑ์และข้อบังคบั 
และค่านิยมองค์กร เป็นต้น นอกจากการรักษาสภาพแวดล้อมการเป็นองค์กรแห่งความสุขแล้ว ทิสโก้ยังเป็น
องค์กรท่ีสนบัสนนุการเติบโตด้านการเรียนรู้และการพฒันาตนเองอีกด้วย     

ทิสโก้ด าเนินโครงการด้านการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือการพัฒนาด้าน
การศกึษาแก่สงัคม ทัง้การมอบทนุการศกึษาผ่านมลูนิธิทิสโก้เป็นประจ าทุกปี ไปจนถึงโครงการสร้างอาคารเรียน 
อีกทัง้ โครงการให้ความรู้ทางการเงินของทิสโก้ยังคงให้การสนับสนุนมาโดยตลอด สอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช ได้แก่ กิจกรรมค่ายการเงินทิสโก้ภายใต้
แนวคิด “ออมก่อนใช้ สร้างวินยัทางการเงิน” เพ่ือสร้างจิตส านึกและกระตุ้นวินยัทางการเงินแก่เยาวชน โครงการ 
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“ฉลาดเก็บฉลาดใช้” ซึง่จดัโดยสาขาสมหวงัทัว่ประเทศ โดยมีจดุมุง่หมายท่ีจะอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชน โดย
เน้นการวางแผนการเงินครัวเรือน  การรู้ทนัหนีน้อกระบบ และแนะน าการออมและการใช้จ่ายอย่างถูกวิธี ทัง้นี ้ทิส
โก้ให้ความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ เช่น สมาคมธนาคารไทย และชมรม CSR ในการด าเนินกิจกรรมให้ความรู้
ทางการเงินตา่งๆ แก่สงัคมอีกด้วย 

ส าหรับปี 2560 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตวัอย่างต่อเน่ือง จากการกลบัมาฟื้นตวัของภาคการส่งออก 
การกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐจากโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และการขยายตวัของภาคการท่องเท่ียว ตลาด
รถยนต์คาดว่าจะปรับตวัดีขึน้ในช่วงคร่ึงปีหลงั หลงัจากการปลดล็อกรถยนต์จากโครงการรถคนัแรก และตลาด
กลบัเข้าสูร่อบการซือ้รถยนต์ใหมอ่ีกครัง้ ส าหรับตลาดโลก แนวโน้มเศรษฐกิจโลกยงัคงเต็มไปด้วยความท้าทายท่ี
หลากหลาย โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาน่าจะสามารถฟืน้ตวัได้ดีหลงัจากประธานาธิบดีคนใหม่ประกาศมุ่งเน้น
กิจการภายในประเทศ ในขณะท่ีเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและจีนยังคงประสบปัญหาความไม่
แน่นอนของปัจจัยด้านการเติบโต ส าหรับกลุ่มธุรกิจการธนาคาร การเร่ิมต้นของเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) 
จะผลกัดนัให้ธนาคารพาณิชย์ปรับใช้ระบบการท างานแบบดิจิทลัเต็มรูปแบบ ด้วยความรอบคอบในการท าธุรกิจ
และความแข็งแกร่งของระดบัเงินกองทุนของทิสโก้ ทิสโก้มัน่ใจว่าบริษัทมีรากฐานท่ีมัน่คงและพร้อมรองรับความ
ท้าทายตา่งๆ ท่ีจะเข้ามาอย่างแน่นอน 

ในโอกาสนี ้คณะกรรมการขอขอบคณุลกูค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ และผู้ ถือหุ้นท่ีให้การสนบัสนนุทิสโก้มาโดย
ตลอดแม้ในเวลาท่ียากล าบาก เราเช่ือว่า ด้วยความตัง้ใจ ทุ่มเท และร่วมมือกนัของผู้บริหารและพนกังาน จะท า
ให้ทิสโก้สามารถฝ่าฟันอปุสรรคตา่งๆ และเติบโตอย่างมีคณุคา่ในปีตอ่ๆ ไป 

ในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี ้ในนามของพนกังานทิสโก้ทุกคน คณะกรรมการขอน้อมถวายความอาลยั
ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อนัหาท่ีสดุมิได้ พระราชปณิธานในการทรงงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยตลอดรัชสมยัของ
พระองค์จะยงัคงจารึกและตราตรึงในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป  

 
คณะกรรมการ 
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วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  
ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

จากรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท    
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้แสดงฐานะการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบญัชีว่า
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดงผลประกอบการและฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้
ถกูต้องตามท่ีควร ทัง้นี ้รายงานของผู้สอบบญัชี งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 ในรายงานประจ าปี  

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 เป็นเงินส ารองตาม
กฎหมาย เงนิปันผล และอ่ืนๆ 

 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรก่อนหักส่วนของผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยตามงบการเงินรวมจ านวน  
5,023,583,166 บาท ตามงบการเงินรวม เพ่ิมขึน้ 767,860,355 บาทจากปี 2558 ทัง้นี ้หากไม่รวมส่วนของ
ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อย บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิในปี 2559 จ านวน 5,005,894,006 บาท 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ง
บริษัทจะต้องจัดสรรเงินจ านวน 91,500,000 บาทจากก าไรประจ าปีเพ่ือเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย ดังนัน้ 
บริษัทมีก าไรจากผลการด าเนินงานและก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2559 
ตามรายละเอียดดังนี ้  

 บาท 

ก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร ณ ต้นปี 2559 3,189,180,190 

เงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558  (1,920,589,531) 

ก าไรสทุธิของบริษัทส าหรับปี 2559 3,118,930,021 

จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย  (91,500,000) 

ปรับรายการที่ไมใ่ช่เงินสด (3,894,042) 

ก าไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงนิปันผลส าหรับปี 2559 4,292,126,638 

 

หลงัจากจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 91,500,000 บาทแล้ว บริษัทมีก าไรสะสมท่ีสามารถจดัสรร
เป็นเงินปันผลส าหรับปี 2559 จ านวน 4,292,126,638 บาท 

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมตามผลการด าเนินงานของกลุ่ม โดยคงไว้ซึ่ง
อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่แข็งแกร่ง  (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตวัของธุรกิจใน
อนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงสถานะของบริษัทย่อยของบริษัท ในฐานะ
ธนาคารพาณิชย์ท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดังนัน้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานส าหรับปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 3.50 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั และผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิ การจ่ายเงินตาม
อตัราท่ีเสนอ คิดเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 2,802 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 56.0 ของก าไรจากผลการ
ด าเนินงานตามงบการเงินรวมเทียบกบัอตัราร้อยละ 45.2 ในปี 2558 นอกจากนี ้ก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับ
ปี 2559 ส่วนท่ีเหลือหลงัจากการส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจะจดัสรรเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์
การก ากบัแบบรวมกลุม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิดงัต่อไปนี ้  
- อนุมัติจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 เป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 

91,500,000 บาท 
- อนมุตัิจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 ส่วนท่ีเหลือจากการส ารองตามกฎหมายเป็น

เงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัและผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิในอตัราหุ้นละ 3.50 บาท  
- ผู้ ถือหุ้นซึ่งปรากฎรายช่ือในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 เป็นผู้มีสิทธิได้รับ

เงินปันผล 
- ก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 

- อนุมัติจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 ส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็น
เงินกองทนุตามเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตจิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 
 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้ผู้ ถือหุ้ นโดยมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก าหนดจ านวนผู้ ท่ีจะด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทเป็นครัง้คราวโดยให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทัง้นี ้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และมีกรรมการที่มีสญัชาติไทยตามท่ีกฎหมายก าหนด  

นอกจากนี ้ข้อบังคับบริษัทก าหนดให้ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปีทุกครั ง้ ให้ เลือกตัง้
คณะกรรมการทัง้ชุดพร้อมกนัในคราวเดียว โดยให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือคณูด้วยจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ 

(2) ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย
เพียงใดก็ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมี ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี ให้เลือกโดยวิธีจบัสลากเพ่ือให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี 

เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี กฎหมาย และกฎข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง โดยค านึงถึง
ความต้องการและประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณา
คดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้าน
ต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือ
น าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการตอ่ไป 

นอกจากนีบ้คุคลท่ีได้รับคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ จะต้องมีคณุสมบตัิตามนโยบายและแนว
ปฏิบตัิ การก ากบัดแูลกิจการของทิสโก้ ซึง่เข้มงวดกวา่ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ทัง้นี ้ให้นับรวมถึงหุ้ นท่ีถืออยู่โดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย  

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  
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3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น       
บิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามลักษณะท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในลกัษณะท่ีอาจเป็นการ
ขดัขวางการใช้วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้ นส่วน
ผู้จดัการของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้
รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงานท่ีปรึกษา ท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก เสียง
ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย และ 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

บริษัทตระหนกัถงึสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นในการแตง่ตัง้กรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น 
ทกุรายรวมถงึผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ
บริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในช่วงวนัท่ี 29 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม 
2559 ซึง่เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดงักลา่วปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม     

ภายหลงัจากการพิจารณาคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทของบุคคลท่ี
ได้รับการคดัเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการเห็น
ควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดจ านวนกรรมการ 12 คน และอนมุตัิการแตง่ตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนีเ้ป็นกรรมการ
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บริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดประวตัิผู้ ท่ีได้รับการเสนอเป็น
กรรมการบริษัท ปรากฏตามท่ีแนบมาพร้อมนี ้

รายนาม 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 กรรมการอิสระ 
10. นายทาคาชิ คโุรเมะ กรรมการ 
11. นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน) กรรมการ 
12. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ 

 

 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิจ านวนกรรมการของบริษัทท่ี 12 คน และแต่งตัง้
กรรมการตามท่ีเสนอ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ส าหรับการพิจารณาอนมุตัิจ านวนกรรมการของบริษัท ต้องการคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ส าหรับการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ
สะสม (Cumulative Voting) ตามข้อบงัคบัของบริษัท  
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 1 

ช่ือ-นามสกุล : นายปลิว มังกรกนก 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 

อายุ : 68 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

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

Master of Science (Industrial Engineering) 
Stanford University, USA 

วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ (อตุสาหการ) 

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 

  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  

หลกัสตูร Role of Chairman  

หลกัสตูร Audit Committee  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

หลกัสตูร Executive Program in "Energy Literacy for a Sustainable Future" 

 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

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

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  - ไม่มี - 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

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

 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 9 ปี            

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

(หมายเหต:ุ  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2555  

 รวมระยะเวลา 5 ปี) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 12  ปี        

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

(หมายเหต:ุ  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2555  

 รวมระยะเวลา 5 ปี) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 2553-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ  

 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 2552-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ  

 2554-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น (จ านวน 1 แห่ง) 

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

 กรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล  

2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (จ านวน 2 แห่ง) 

2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ชชัวาลย์-รอยลั แฮสโคน่ิง จ ากดั  

2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  

หน่วยงานอื่น (จ านวน 3 แห่ง) 

2558-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2554-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิหมอเสม พริง้พวงแก้ว 

2547-ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 
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ประสบการณ์การท างาน 

กลุ่มทสิโก้ 

2552-2553 ประธานคณะกรรมการบริหาร  บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มทสิโก้  

2551-2553 กรรมการ  

2548-2551 กรรมการ  ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 ประธานคณะกรรมการบริหาร   

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2548-2549 เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา  

2545-2548 กรรมการ  บริษัทเงินทนุ ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 ประธานคณะกรรมการบริหาร  

 กรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2533-2554 กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2556-2558 

 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ส านกับริหารหลกัสตูรวศิวกรรมนานาชาติ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2555-2558 ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน)  

2550-2558 รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2516-2555 กรรมการ บริษัท อตุสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ จ ากดั 

2553-2554 กรรมการ บริษัท โซลิโด จ ากดั 

 
คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

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

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า   

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 2 

ช่ือ-นามสกุล : นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) 

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

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการ 

อายุ : 39 ปี 

สัญชาติ : นิวซีแลนด์ 

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560)  - ไม่มี - 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)  

  - ไม่มี - 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   5 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 71.4) 

  คณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน 

  5 ครัง้ จากทัง้หมด   8 ครัง้ (ร้อยละ 62.5) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

(ปัจจบุนัไม่ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการในธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)) 

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

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

(ปัจจบุนัไม่ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการในธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

 2553-ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 2551-ปัจจบุนั กรรมการ  

 2551-ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น 

- ไม่มี -   

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (จ านวน 3 แห่ง) 

2558-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ และ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

Cottonwood Management, LLC 

2555-ปัจจบุนั Managing Director  Capcelona Advisors, LLC  

2551-ปัจจบุนั Senior Advisor CDIB & Partners Investment Holding Corporation  

หน่วยงานอื่น 

- ไม่มี -   

ประสบการณ์การท างาน 

กลุ่มทสิโก้ 

2553-2555 กรรมการบริหาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

2552-2553 รองประธานคณะกรรมการบริหาร  

2551-2553 กรรมการ  

2553-2557 รองประธานคณะกรรมการ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

2553-2555 กรรมการบริหาร   

2552-2553 ประธานคณะกรรมการบริหาร  

2550-2553 กรรมการ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2548-2554 Managing Director Quintus Capital Group Ltd. 
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 3 

ช่ือ-นามสกุล : นางอรนุช  อภศัิกดิ์ศริิกุล 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการ 

อายุ : 58 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

วุฒกิารศกึษา : ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์(บริหารธุรกิจ) 

 มหาวทิยาลยัเวสเทร์ิน 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ (การเงิน) 

นิตศิาสตร์บณัฑติ  

บริหารธุรกิจบณัฑติ (บญัชีและการเงิน) 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  

หลกัสตูรตอ่ต้านการทจุริตส าหรับผู้บริหารระดบัสงู 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) 

 สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 12 

 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นท่ี 5 

 สถาบนัวิทยาการการค้า มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560)  - ไม่มี - 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  - ไม่มี - 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการธนาคาร   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  



 

74 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 9   ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 12 ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 26 เมษายน 2548) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 

 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

2553-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2551-ปัจจบุนั กรรมการ  

2553-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

2548-ปัจจบุนั กรรมการ  

2557-ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั 

 กรรมการ  

 กรรมการตรวจสอบ  

2557-ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั 

 กรรมการ  

 กรรมการตรวจสอบ  

 2554-ปัจจุบนั กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 

 2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ศนูย์การเรียนรู้ทสิโก้ จ ากดั 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น 

- ไม่มี -   

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี -   

หน่วยงานอื่น (จ านวน 2 แห่ง) 

2558-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ SHIFT Fund Facility 
Investment 

The United Nations Capital Development Fund 
(UNCDF) 

2558-ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
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ประสบการณ์การท างาน 

กลุ่มทสิโก้ 

2553-2559 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มทสิโก้ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2556-2557 รักษาการหวัหน้าพฒันาธุรกิจและกลยทุธ์  

2553-2554 ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั 

2552-2554 กรรมการ  

 กรรมการตรวจสอบ  

2553-2554 ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั 

2552-2554 กรรมการ  

 กรรมการตรวจสอบ  

2553-2554 ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั 

2552-2554 กรรมการ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2555-2556 อนกุรรมการบริหารความเส่ียง กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

2553-2554 ท่ีปรึกษาคณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียง  
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 4 

ช่ือ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการเลือกตัง้ : กรรมการอิสระ 

อายุ : 62 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

วุฒกิารศกึษา : Doctor of Philosophy (Accounting) 

 New York University, USA 

บญัชีมหาบณัฑิต 

บญัชีบณัฑิต 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู   

 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

ประกาศนียบตัร International Financial Reporting Standard (IFRS) 

 The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  

หลกัสตูร Directors Accreditation  

หลกัสตูร Audit Committee  

หลกัสตูร Role of Chairman 

หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 

หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function 

หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management 

หลกัสตูรตอ่ต้านการทจุริตส าหรับผู้บริหารระดบัสงู 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560)  - ไม่มี - 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  - ไม่มี - 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

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

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ : 

 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  9   ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                         12  ปี        

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

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 

เหตุผลในการเสนอแต่งตัง้กรรมการอิสระ
ทีด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเน่ืองกัน 

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

 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น 

- ไม่มี -   

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

-ไม่มี-   
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ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ต่อ) 

หน่วยงานอื่น (จ านวน 5 แห่ง) 

2559-ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียง การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

2557-ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

2555-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

2545-ปัจจบุนั คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบญัชีภาครัฐ กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

2535-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาฝ่ายก ากบับริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ประสบการณ์การท างาน 

กลุ่มทสิโก้ 

2554-2556 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2551-2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

2550-2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

2548-2554 กรรมการอิสระ  

2548-2550 กรรมการตรวจสอบ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2555-2559 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

2557-2558 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 

2551-2558 กรรมการอิสระ  

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

2552-2558 คณะท างานเพ่ือตดิตามการปฏิบตัิด้านบญัชี
และบรรษัทภิบาล 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

2549-2558 ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล กองทนุเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ 

2540-2559 รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

2555-2556 คณะอนกุรรมการการเงินงบประมาณและ 

การลงทนุ 

การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย 

2554-2555 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

2547-2555 กรรมการอิสระ (ผู้ เช่ียวชาญด้านบญัชี) สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

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

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

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

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า   

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 5 

ช่ือ-นามสกุล : ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทนิกร 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 

อายุ : 67 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

วุฒกิารศกึษา : Doctor of Philosophy (Economics)  

Master of Art (Economics) 

 University of Pennsylvania, USA 

Bachelor of Art (Economics)     
Swarthmore College, USA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Role of the Compensation Committee 

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 

หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560)  - ไม่มี - 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  - ไม่มี - 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  

คณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน 

  8 ครัง้ จากทัง้หมด   8 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

(ปัจจบุนัไม่ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการในธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)) 
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จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 9 ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

(ปัจจบุนัไม่ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการในธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 

เหตุผลในการเสนอแต่งตัง้กรรมการอิสระ
ทีด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเน่ืองกัน 

: ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกรเป็นบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถเป็นท่ี
ยอมรับอย่างสูง มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีเหมาะสม
และจ าเป็นตอ่การสนบัสนนุการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการให้บรรลเุป้าหมาย 

 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

2556-ปัจจบุนั 

  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น 

- ไม่มี -   

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

-ไม่มี-   

หน่วยงานอื่น (จ านวน 2 แห่ง) 

2552-ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกริก 

2551-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (TDRI) 

2548-ปัจจบุนั กรรมการสภา  
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ประสบการณ์การท างาน  

กลุ่มทสิโก้ 

2551- 2556 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2552-2556 กรรมการอิสระ                                                       ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการตรวจสอบ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)  

2555-2559 กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

2522-2556                      อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์                           มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2554-2555 อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับ   
การปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

2553-2554 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

 

คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

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

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า   

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 6 

ช่ือ-นามสกุล : นางภัทรียา เบญจพลชัย 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 

อายุ : 62 ปี 

สัญชาติ : ไทย  

วุฒกิารศกึษา : พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑติ (บริหารธุรกิจ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

บญัชีบณัฑิต (บญัชีทฤษฎี) 

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (หลกัสตูร วตท. รุ่นท่ี 1) 

 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

หลกัสตูรผู้บริหาร (The Executive Program) 

 มหาวทิยาลยัมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประกาศนียบตัรด้านการสอบบญัชีชัน้สงู                   
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  

หลกัสตูร Financial Institutions Governance 

หลกัสตูร Directors Certification Update  

หลกัสตูร Driving Company Success with IT 

      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560)  - ไม่มี - 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  - ไม่มี - 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 91.7) 

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

  คณะกรรมการธนาคาร   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 91.7) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ : 

 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 7  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 11 มิถนุายน 2553) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 6  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 22 เมษายน 2554) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 

 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

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

2554-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ  

2553-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

2554-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)  

 กรรมการอิสระ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น (จ านวน 2 แห่ง) 

2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  

2559-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการตรวจสอบ  

 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (จ านวน 3 แห่ง) 

2556-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บางกอกกล๊าส จ ากดั (มหาชน) 

2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จ ากดั 

2545-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กระบี่ เภตรา จ ากดั 
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ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ต่อ) 

หน่วยงานอื่น (จ านวน 8 แห่ง) 

2556-ปัจจบุนั กรรมการประเมินกองทนุหมนุเวียน กระทรวงการคลงั 

2556-ปัจจบุนั คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD และ
อนกุรรมการศนูย์พฒันาการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2554-ปัจจบุนั กรรมการจรรยาบรรณ สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัป์ 

2553-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2553-ปัจจบุนั ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

2553-ปัจจบุนั คณะกรรมการวนิยักรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

2550-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษากิตติมศกัดิ์ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

 

ประสบการณ์การท างาน  

กลุ่มทสิโก้ 

- ไม่มี -   

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2554-2559 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
แหง่ประเทศไทย 

2554-2557 คณะกรรมการพิจารณากรรมการแหง่ปี สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2553-2556 

 

กรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

ประจ ากระทรวงกลาโหม 

ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 

 

2551-2555 

 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ 

ในคณะกรรมการประกอบธุรกิจคนตา่งด้าว 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 

 
คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ   

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

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

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า   

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 7 

ช่ือ-นามสกุล : นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 

อายุ : 67 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

วุฒกิารศกึษา : Master of Business Administration  

(Banking & Finance) 
 North Texas State University, USA 

บญัชีบณัฑิต 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู  

 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

หลกัสตูร Executive Program in International Management 

 Stanford-National University of Singapore 

หลกัสตูร Building, Leading & Sustaining Innovation Organization 

 Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, USA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification Update 

หลกัสตูร Directors Certification  

หลกัสตูร Directors Accreditation   

หลกัสตูร Financial Institutions Governance 

หลกัสตูรตอ่ต้านการทจุริตส าหรับผู้บริหารระดบัสงู 

หลกัสตูร Risk Management Committee 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560)  - ไม่มี - 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  - ไม่มี - 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ   2 ครัง้ จากทัง้หมด   2 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  (ปัจจบุนัไม่ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการในธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)) 
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จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 9 ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)  

(ปัจจบุนัไม่ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการในธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 

เหตุผลในการเสนอแต่งตัง้กรรมการอิสระ
ทีด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเน่ืองกัน 

: นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์ เป็นบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถเป็นท่ียอมรับ
อย่างสูง มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจสถาบันการเงินท่ีเหมาะสมและ
จ าเป็นตอ่การสนบัสนนุการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการให้บรรลเุป้าหมาย 

 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

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

2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น (จ านวน 2 แห่ง) 

2559-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการตรวจสอบ  

2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการตรวจสอบ  

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (จ านวน 2 แห่ง) 

2558-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จ ากดั 

2557-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

หน่วยงานอื่น (จ านวน 1 แห่ง) 

 2557-ปัจจบุนั  อนกุรรมการบริหารความเส่ียง กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
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ประสบการณ์การท างาน 

กลุ่มทสิโก้ 

2556-2557 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2554-2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

2551-2554 คณะกรรมการตรวจสอบ  

2556-2557 กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

2551-2557 กรรมการอิสระ  

2554-2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

2551-2554 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2553-2557 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ 

โครงการปริญญาบริหารธุรกิจ  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
 

คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

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

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า   

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 8 

ช่ือ-นามสกุล : ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 

อายุ : 61 ปี 

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 

หลกัสตูร Audit Committee Forum 2016 “New Auditor’s Reprot: What’s in it for you?” 

 สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ร่วมกบั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560)  - ไม่มี - 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  - ไม่มี - 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)        4 ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 25 เมษายน 2556) 
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จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                          3  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 22 เมษายน 2557) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 

 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้   

2557-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2556-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการตรวจสอบ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น (จ านวน 1 แห่ง) 

2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  

- ไม่มี -   

หน่วยงานอื่น (จ านวน 6 แห่ง) 

2559-ปัจจบุนั คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2559-ปัจจบุนั คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 

2559-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวจิยั ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต
แหง่ชาติ 

2557-ปัจจบุนั ประธานมลูนิธิ มลูนิธิสถาบนัสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ 

2556-ปัจจบุนั คณะกรรมการนโยบายศนูย์จิตตปัญญาศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล 

2554- ปัจจุบนั 

 

ศาสตราจารย์ ได้รับเงินขัน้สงู (ท.11)  
สาขาเศรษฐศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ประสบการณ์การท างาน 

กลุ่มทสิโก้ 

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

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2558-2559 บรรณาธิการวารสารวชิาการ ป.ป.ช. ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 

2555-2559 คณะอนกุรรมการศนูย์นิตเิศรษฐศาสตร์ แหง่ชาติ 

2552-2559 คณะอนกุรรมการวจิยั  

2554-2558 ประธานคณะอนกุรรมการด้านการก ากบั
ตรวจสอบสถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

2553-2558 กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) 

 

2555-2558 ประธานคณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้าง
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 

ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

2554-2557 ท่ีปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการนโยบายการเงิน
การคลงัและงบประมาณ 

วฒุสิภา 

2552-2556 กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการครู
และบคุลากรทางการศกึษา 

กระทรวงศกึษาธิการ 

 

2553- 2555 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง องค์การเภสชักรรม 

2551-2555 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2549-2554 ศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์  

2551- 2555 

 

กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พิจารณาการทุม่ตลาดและการอดุหนนุ 

กระทรวงพาณิชย์  

 

2553-2554 

 

คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไข
รัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
สมานฉันท์ เ พ่ือการปฏิ รูปการเ มืองและ
การศกึษาการแก้ไขรัฐธรรมนญู 

ส านกันายกรัฐมนตรี 

 

2553-2554 

 

คณะท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจมหภาค แต่งตัง้
โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สวุรรณคีรี) 

 

2552-2554 

 

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผล
โครงการตามแผนฟืน้ฟเูศรษฐกิจระยะที่ 2 
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คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

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

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า   

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 9 

ช่ือ-นามสกุล : นายสถติย์ อ๋องมณี 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 

อายุ : 70 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

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

บญัชีบณัฑิต 
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

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

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  - ไม่มี - 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ   2 ครัง้ จากทัง้หมด   2 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน 

  8 ครัง้ จากทัง้หมด   8 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

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

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 22 เมษายน 2557) 

(หมายเหต:ุ  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัที ่7 มกราคม 2559  

 รวมระยะเวลา 1 ปี) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 2  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 22 เมษายน 2557) 

(หมายเหต:ุ  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัที ่7 มกราคม 2559  

 รวมระยะเวลา 1 ปี) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

2559-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2558-ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

2557-ปัจจบุนั กรรมการก ากบัดแูลกิจการ   

2559-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

2557-ปัจจบุนั กรรมการ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น  

- ไม่มี -   

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  

- ไม่มี -   

หน่วยงานอื่น  

- ไม่มี -   

 

ประสบการณ์การท างาน 

กลุ่มทสิโก้ 

2557-2559 กรรมการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2556-2557 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  

2555 NCC Ambassador  

2552-2553 ท่ีปรึกษา  

2557-2559 กรรมการ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

2548-2551 ท่ีปรึกษา  

2554-2556 ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั 

 กรรมการ  

 กรรมการตรวจสอบ  

2554-2556 ประธานคณะกรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จ ากดั 

 กรรมการ  

 กรรมการตรวจสอบ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

- ไม่มี -   
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คุณสมบัตเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

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

  

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า   

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ   
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 10 

ช่ือ-นามสกุล : นายทาคาชิ คุโรเมะ  

Mr. Takashi Kurome   

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการ 

อายุ : 47 ปี 

สัญชาติ : ญ่ีปุ่ น 

วุฒกิารศกึษา : Bachelor of Economics 
The University of Tokyo, Japan 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560)  - ไม่มี - 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  - ไม่มี - 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   4 ครัง้ จากทัง้หมด   4 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการบริหาร   6 ครัง้ จากทัง้หมด   6 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   4 ครัง้ จากทัง้หมด   4 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการบริหาร   6 ครัง้ จากทัง้หมด   6 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

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

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 5 กรกฎาคม 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 5 กรกฎาคม 2559)       

  

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 1  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 5 กรกฎาคม 2559)  

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 5 กรกฎาคม 2559)       

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

 กรรมการบริหาร  

2559-ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น 

- ไม่มี -   

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (จ านวน 1 แห่ง) 

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

หน่วยงานอื่น 

- ไม่มี -   

 

ประสบการณ์การท างาน 

กลุ่มทสิโก้ 

- ไม่มี -   

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

- ไม่มี -   
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 11 

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

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการ 

อายุ : 39 ปี 

สัญชาติ : ไต้หวนั 

วุฒกิารศกึษา : Master of Science (Finance) 

 Bentley University, USA 

Master of Business Administration 

 Boston University, USA 

Bachelor of Arts (Economics) 

 Taipei University, Taiwan 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560)  - ไม่มี - 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  - ไม่มี - 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

  คณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

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

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 28 มิถนุายน 2554) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 3  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 22 เมษายน 2557) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

2555-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2554-ปัจจบุนั กรรมการ  

2557-ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)                                               

2555-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น  

- ไม่มี -   

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (จ านวน 1 แห่ง) 

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

หน่วยงานอื่น  

- ไม่มี -   
 

 

ประสบการณ์การท างาน 

กลุ่มทสิโก้ 

- ไม่มี -   

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2553-2555 Senior Manager  CDIB & Partners Investment Holding Corporation 

2555-2556 Assistant Vice President  
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 12 

ช่ือ-นามสกุล : นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล 

ต าแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้ : กรรมการ 

อายุ : 55 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

วุฒกิารศกึษา : Master of Science (Finance) 
University of Wisconsin-Madison, USA 

Master of Business Administration (Finance) 
Western Illinois University, USA 

วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification  

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

: - ไม่มี - 

การถือหุ้น : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

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

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  ไม่มี  

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   6 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 85.7) 

  คณะกรรมการบริหาร 11 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 91.7) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริษัท   6 ครัง้ จากทัง้หมด   7 ครัง้ (ร้อยละ 85.7) 

  คณะกรรมการบริหาร 11 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 91.7) 

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

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 2 กนัยายน 2551) 

 : ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                8  ปี 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ: 21 เมษายน 2559) 

(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก: 12 ธนัวาคม 2551) 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้นี ้

: วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ
ในปัจจบุนั 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

กลุ่มทสิโก้ 

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

2558-ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการ  

2552-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร  

2551-ปัจจบุนั กรรมการ  

2552-ปัจจบุนั กรรมการ  ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบริหาร  

2552-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

บริษทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี -   

บริษทัจดทะเบียนอื่น  

- ไม่มี -   

บริษทัอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (จ านวน 3 แห่ง) 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โดลไทยแลนด์ จ ากดั 

2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากดั 

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

หน่วยงานอื่น (จ านวน 1 แห่ง) 

2553-ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมธนาคารไทย 

 

ประสบการณ์การท างาน 

กลุ่มทสิโก้ 

2553-2557 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

2552-2559 กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

2552-2554 กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั 

2548-2554 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

- ไม่มี -   
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 
 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 
21 เมษายน 2559 ผู้ ถือหุ้ นมีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน  
เบีย้ประชมุ และโบนสั ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ 
500,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากผู้ ถือหุ้ นจะก าหนดจ านวนเงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ีจะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึงสิทธิท่ี
กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้
ปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ิมเติม  

ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบตัิการ
อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ ได้รับมอบหมายนัน้ให้คณะกรรมการ
เป็นผู้ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีของกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในคณะกรรมการชุดอื่นปรากฏตาม
รายละเอียดใน สว่นท่ี 1 หวัข้อท่ี 8 การจดัการ และหวัข้อท่ี 9 การก ากบัดแูลกิจการ ของรายงานประจ าปี 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็น
ผู้ พิจารณาอัตราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอัตราและองค์ประกอบของ
คา่ตอบแทนกรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการท่ีมีความสามารถและมีความส าคญัต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมากเกินความจ าเป็น ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการท่ีมิได้เป็น
ผู้บริหารควรพิจารณาตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมนัน้ๆ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ท างาน  
ความตัง้ใจและความทุ่มเท รวมทัง้คุณประโยชน์ต่างๆ ท่ีกรรมการแต่ละคนสามารถท าให้กบับริษัทได้ ในกรณีท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการรายใดท าหน้าท่ีเพ่ิมเติม (เช่น การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ 
เป็นต้น) กรรมการรายนัน้จะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้ พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีเพ่ิมเติมดงักลา่ว   

อนึ่ง ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการของบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ว อีกทัง้ มีการจ่าย
คา่ตอบแทนให้แก่กรรมการท่ีมิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ/
หรือ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ในรูปของเงินรางวลั ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม และ
โบนสั ในรูปแบบและอตัราเดียวกบัท่ีจ่ายให้กบักรรมการบริษัท   ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยให้มี
ผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะก าหนด
จ านวนเงิน ท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ีจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึงสิทธิท่ีกรรมการจะได้รับค่าตอบแทน
หรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ิมเติม นอกจากนีย้งั
มีคา่ตอบแทนท่ีมใิช่ตวัเงิน อาทิ รถประจ าต าแหน่งส าหรับประธานคณะกรรมการ การประกนัภยัความรับผิดของ
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กรรมการและเจ้าหน้าท่ีของบริษัท และประกนัภยักลุ่ม หรือประกนัสขุภาพกลุ่ม เฉพาะส าหรับกรรมการสญัชาติ
ไทยท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป  

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี เพ่ือให้มัน่ใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการจากการพิจารณาทบทวนอตัราคา่ตอบแทนในปัจจบุนั และพบวา่ อตัราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท
ยังต ่ากว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนของ
กรรมการ ซึง่ไมไ่ด้รับการพิจารณาปรับเพ่ิมเลย ตัง้แต่ปี 2553 ยงัต ่ากว่าระดบัอตัราปกติ จากผลส ารวจโครงสร้าง
อตัราค่าตอบแทนในรายงานของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยอยู่ค่อนข้างมาก คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้ปรับเพ่ิมค่าตอบแทนของกรรมการ จาก 40,000 บาท เป็น 50,000 บาท 
ต่อเดือน และเสนอให้ปรับเพ่ิมค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เป็น 60,000 บาท และ 40,000 
บาท ส าหรับประธานและกรรมการ ตามล าดบั เพ่ือให้มัน่ใจวา่ อตัราคา่เบีย้ประชมุมีความเหมาะสมสอดคล้องกบั
ระดบัภาระและความรับผิดชอบของประธานและกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวลั ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม และ
โบนสั ให้แก่ประธานคณะกรรมการไมเ่กิน 2,400,000 บาทตอ่ปี และกรรมการท่านอื่นไมเ่กินท่านละ 600,000 บาท
ตอ่ปี รถประจ าต าแหน่งส าหรับประธานคณะกรรมการ การประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัท และประกนัภยักลุ่ม หรือประกนัสขุภาพกลุ่ม เฉพาะส าหรับกรรมการสญัชาติไทยท่ีมีอายุ 60 ปีขึน้ไป โดย
ให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้ นจะ
ก าหนดจ านวนเงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ีจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี ้ไม่รวมถึงสิทธิท่ีกรรมการจะได้รับ
คา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ิมเติม 
นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน ซึ่งมีการปรับเพิ่ม
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ เบีย้ประชุมของประธานคณะกรรมการชุดย่อย และเบีย้ประชุมของ
กรรมการบริหารดงัท่ีได้กลา่วแล้วข้างต้น ดงันี ้

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 ค่าตอบแทนปี 2559 ค่าตอบแทนปี 2560 (ปีท่ีเสนอ) 
เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 
(ร้อยละ) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุม 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุม 

(บาท/เดือน) (บาท/ครัง้) (บาท/เดือน) (บาท/ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท      
ประธานคณะกรรมการบริษัท 200,000 - 200,000 - - 
กรรมการ 40,000 - 50,000 - 25.0 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 40,000 - 40,000 - - 
คณะกรรมการบริหาร      
ประธานคณะกรรมการบริหาร - 40,000 - 60,000 50.0 

กรรมการบริหาร - 35,000 - 40,000 14.3 
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 ค่าตอบแทนปี 2559 ค่าตอบแทนปี 2560 (ปีท่ีเสนอ) 
เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 
(ร้อยละ) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุม 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุม 

(บาท/เดือน) (บาท/ครัง้) (บาท/เดือน) (บาท/ครัง้) 

คณะกรรมการตรวจสอบ      
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 55,000 - 60,000 9.1 

กรรมการตรวจสอบ - 40,000 - 40,000 - 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน     
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาคา่ตอบแทน 

- 50,000 - 60,000 20.0 

กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาคา่ตอบแทน 

- 40,000 - 40,000 - 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ      
ประธานคณะก ากบัดแูลกิจการ - 50,000 - 60,000 20.0 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ - 40,000 - 40,000 - 

ส าหรับคณะกรรมการบริหาร จะไม่มีการจ่ายค่าเบีย้ประชุมให้แก่สมาชิกของคณะกรรมการบริหารท่ีเป็น
ผู้บริหารหรือพนกังานท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีเตม็เวลาของบริษัทในกลุม่ทิสโก้ 

 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงนิ 

1. รถประจ าต าแหน่งส าหรับประธานคณะกรรมการ  
2. การประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของบริษัท  
3. ประกนัภยักลุม่ หรือประกนัสขุภาพกลุม่ เฉพาะส าหรับกรรมการสญัชาติไทยท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนในอตัราเดิมให้แก่กรรมการในรูปของ
เงินรางวลั คา่ตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม และโบนสั ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี 
และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ 600,000 บาทต่อปี รถประจ าต าแหน่งส าหรับประธานคณะกรรมการ การ
ประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของบริษัท และประกนัภยักลุ่ม หรือประกนัสขุภาพกลุ่ม เฉพาะ
ส าหรับกรรมการสัญชาติไทยท่ีมีอายุ 60 ปีขึน้ไป โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
คณะกรรมการตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินท่ีแน่นอน และจ านวนเงินท่ีจะจ่ายจริงใน
แตล่ะคราว ทัง้นี ้ไมร่วมถงึสิทธิท่ีกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติมกรณีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ให้ปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ิมเติมตามท่ีเสนอ  

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุ 
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2560  
 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงิน
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีบริษัทส าหรับปี 2560 
ตามแนวปฏิบัติ เร่ืองการคัดเลือกผู้ สอบบัญชี และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี  

ภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้รับค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 8,630,000 บาท
แบ่งเป็นค่าตอบของบริษัทจ านวนไม่เกิน 590,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทัง้ 9 บริษัท เป็น
จ านวนรวมไมเ่กิน 8,040,000 บาท และเป็นคา่บริการอื่นเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 3,050,000 บาท 

รายละเอียดคา่ตอบแทนส าหรับปี 2560 เสนอโดยบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นดงันี ้

 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
(บาท) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
(ร้อยละ) 

ค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชี 2560 2559  
ค่าสอบบัญช ี    

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 590,000 560,000 5.4 

ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 4,300,000 3,700,000 16.2 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 1,170,000 1,130,000 3.5 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จ ากดั 460,000 445,000 3.4 
บริษัท ไฮเวย์ จ ากดั 970,000 940,000 3.2 
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั 155,000 150,000 3.3 

บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จ ากดั 230,000 200,000 15.0 

บริษัท ศนูย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากดั 95,000 90,000 5.6 

บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากดั 130,000 125,000 4.0 

บริษัท ออล-เวย์ส จ ากดั 530,000 60,000 783.3 
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มทสิโก้ 8,630,000 7,400,000 16.6 

ค่าบริการอ่ืน 3,050,000 1,050,000 190.5 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่มทิสโก้ส าหรับปี  2560 รวมจ านวน 8,630,000 บาท 
เพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 16.6 หรือ 1,230,000 บาท การปรับเพ่ิมของคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นไปตามปริมาณ
งานท่ีเพ่ิมขึน้ ตามการบงัคบัใช้มาตรฐานบญัชีใหม่ หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของธนาคาร
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ทิสโก้ และบริษัทออล-เวย์ส จ ากดั เพ่ิมขึน้เน่ืองจากการซือ้ธุรกิจท่ีคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในคร่ึงปีหลงัของปี 
2560 

ค่าบริการอื่นจ านวนไม่เกิน 3,050,000 บาท เพ่ิมขึน้จ านวน 2,000,000 บาทจากปีก่อน ทัง้นี ้ค่าบริการ
ส่วนท่ีเพ่ิมขึน้นอกเหนือจากการจัดท ารายงานพิเศษตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นไปตาม
ปริมาณงานเพ่ือสอบทานธุรกรรมการซือ้ธุรกิจที่คาดวา่จะเกิดขึน้  

ส าหรับปี 2560 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เสนอรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้

รายช่ือผู้สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี จ านวนปีที่สอบบัญชีให้ทสิโก้ 

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

4499 
4951 
4172 

1 
- 
- 

โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีได้ รายละเอียดประวตัิผู้สอบบญัชี
ปรากฏตามท่ีแนบมาพร้อมนี ้  

ภายหลังจากการพิจารณา คุณภาพงาน ความน่าเช่ือถือ ความเช่ียวชาญ และระยะเวลาส่งมอบงานของ  
ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการโดยข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทโดยได้รับค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 
590,000 บาท  

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีว าย 
จ ากัด (เดิมช่ือบริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) เป็นผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2560 ของบริษัท โดยได้รับ
ค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 590,000 บาท ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี ้

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

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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ประวัตผู้ิสอบบัญชี ล าดับที่ 1 
 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมใจ คุณปสุต 

อายุ : 46 ปี 

การศึกษา : บญัชีมหาบณัฑิต 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    

บญัชีบณัฑิต 

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 4499 

วันที่ขึน้ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 2538 

ต าแหน่งปัจจุบัน : 2548-ปัจจบุนั หุ้นสว่น 

 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ต าแหน่งอื่น : - ไมม่ี - 

ประสบการณ์ : 2535-ปัจจบุนั บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

จ านวนปีที่สอบบัญชีให้ทสิโก้ : 1 ปี 

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 : - ไมม่ี - 
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ประวัตผู้ิสอบบัญชี ล าดับที่ 2 
 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ 

อายุ : 45 ปี 

การศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควิชาการเง 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
บญัชีบณัฑิต 

 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 4451 

วันที่ขึน้ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 2544 

ต าแหน่งปัจจุบัน : 2548-ปัจจบุนั หุ้นสว่น 

 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ต าแหน่งอื่น : - ไมม่ี - 

ประสบการณ์ : 2535-ปัจจบุนั บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

จ านวนปีที่สอบบัญชีให้ทสิโก้ : - ปี 

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 : - ไมม่ี - 
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ประวัตผู้ิสอบบัญชี ล าดับที่ 3 
 

ชื่อ-นามสกุล : นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย 

อายุ : 49 ปี 

การศึกษา : บญัชีบณัฑิต 

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 4172 

วันที่ขึน้ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 2536 

ต าแหน่งปัจจุบัน : 2546-ปัจจบุนั หุ้นสว่น 

 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ต าแหน่งอื่น : - ไมม่ี - 

ประสบการณ์ : 2533-ปัจจบุนั บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

จ านวนปีที่สอบบัญชีให้ทสิโก้ : - ปี 

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 : - ไมม่ี - 
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 31 องค์ประชุม   
 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี  เพ่ือให้การ
ปฏิบตัิตามบทบาทด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นไปอย่างครบถ้วน ดงันัน้ องค์ประชุมคณะกรรมการควรจะมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิตามการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี เร่ือง แนวปฏิบตัิท่ีดีส าหรับคณะกรรมการ 

ด้วยเหตนีุ ้คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคบัข้อ ท่ี 31 
องค์ประชมุ ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

ข้อบังคับเดมิ ข้อบังคับใหม่ 

ข้อ 31. องค์ประชุม 

 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณี ท่ีประธาน
กรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 การวินิจฉยัชีข้าดในท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก 

 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนน เว้น
แต่กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 31. องค์ประชุม 

 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณี ท่ีประธาน
กรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 การวินิจฉยัชีข้าดในท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก 

 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนน เว้น
แต่กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทข้อท่ี 31 องค์
ประชมุตามท่ีเสนอ  

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 33 อ านาจกรรมการ   
 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

กลุม่ทิสโก้มุง่เน้นการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้การปฏิบตัิตาม
บทบาทด้านการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นไปอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการใน
การก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานของบริษัท อ านาจของกรรมการจึงควรได้รับการระบุอย่างชัดเจนใน
ข้อบงัคบับริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการยงัได้เสนอแนะให้ปรับปรุงการลงนามโดยกรรมการผู้มี
อ านาจเป็นระบบการลงนามโดยกรรมการสองท่าน เพ่ือให้มีการถ่วงดลุอ านาจตามหลกัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

ด้วยเหตนีุ ้คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคบัข้อ ท่ี 33 
อ านาจกรรมการ ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

ข้อบังคับเดมิ ข้อบังคับใหม่ 

ข้อ 33. อ านาจกรรมการ 

คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีจัดการ
บริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และมติ
ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้ ส าหรับคา่ตอบแทนกรรมการผู้ ได้รับ
มอบหมายนัน้ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด 

 ประธานคณะกรรมการบริหารคนเดียว หรือ 
กรรมการบริหารอื่นร่วมกันสองคน มีอ านาจลงลายมือ
ช่ือและประทับตราส าคัญของบริษัทกระท าการใดๆ 
แทนบริษัทได้ 

คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนด และแก้ไข
เปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท 

ข้อ 33. อ านาจกรรมการ 

คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีจัดการ
บริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และมติ
ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้ ส าหรับคา่ตอบแทนกรรมการผู้ ได้รับ
มอบหมายนัน้ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด 

 ประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารหรือกรรมการบริหารอื่น คนใดคนหนึ่ง
ร่วมกันจ านวนสองคน มีอ านาจลงลายมือช่ือและ
ประทบัตราส าคญัของบริษัทกระท าการใดๆ แทนบริษัทได้ 

คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนด และแก้ไข
เปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อท่ี 33 อ านาจ
กรรมการ ตามท่ีเสนอ  

คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

มติท่ีประชมุในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 10 อ่ืนๆ (ถ้ามี)   
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เอกสารฉบับนีพ้มิพ์ด้วยน า้หมึกถ่ัวเหลืองบนกระดาษรีไซเคิลซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 


