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ที ่สลท. 004/2561 

30 มนีาคม 2561 

เรียน  ท่านผูถ้ือหุ้น 

เรื่อง   หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561  
 

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการ บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2561 ไดม้มีตกิ าหนดให ้ 
มกีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ในวนัจนัทรท์ี ่23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 12 อาคารทสิโกท้าวเวอร ์ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร เพือ่พจิารณาระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 

1. พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2560 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งเรียกประชุมโดยที่ประชุม
คณะกรรมการ ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2560 โดยส่งหนงัสอืเชญิประชุมและด าเนินการประชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั
และตามล าดบัระเบยีบวาระในหนงัสอืเชญิประชุม โดยมสี าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 
เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2560 ตามเสนอ 
คะแนนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผ่านมต ิ มตทิีป่ระชุมในวาระนี้ ตอ้งการคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

2. พิจารณาให้สตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2560 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล คณะกรรมการไดส้รุปรายละเอียดการด าเนินธุรกจิพร้อมค าอธบิายประกอบผลการด าเนินงานประจ าปี 
2560 ไว้อย่างชดัเจนในรายงานคณะกรรมการดงัปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1-A2 ของรายงานประจ าปี ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นให้สตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ ได้กระท า
ในปี 2560 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 
คะแนนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผ่านมต ิ มตทิีป่ระชุมในวาระนี้ ตอ้งการคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

3. พิจารณารบัรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล จากรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิัท 
ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อยได้แสดงฐานะการเงนิอย่างถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชี
ทีร่บัรองทัว่ไป คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชวี่างบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ไดแ้สดงผล
ประกอบการและฐานะการเงนิของกลุ่มทสิโก้ถูกต้องตามที่ควร ทัง้นี้  รายงานของผู้สอบบญัช ีงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณารบัรองงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
ของบรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
คะแนนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผ่านมต ิ มตทิีป่ระชุมในวาระนี้ ตอ้งการคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

4. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย เงินปันผล และอ่ืนๆ 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมกี าไรก่อนหกัส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยตามงบการเงนิรวมจ านวน 
6,117,307,329 บาท ตามงบการเงนิรวม เพิม่ขึน้ 1,093,724,163 บาท จากปี 2559 ทัง้นี้ หากไม่รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย บรษิทัและ
บรษิทัย่อยมกี าไรสุทธใินปี 2560 จ านวน 6,090,008,082 บาท  

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 หลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 38 
การจ่ายเงนิปนัผลจะตอ้งจ่ายจากก าไรทีเ่ป็นเงนิสดจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั  
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นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 39 บรษิัทต้องจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมี
จ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ซึ่งในปี 2560 บรษิทัไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบรษิทัมสี ารองครบถ้วน
ตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้  

ทัง้นี้ บรษิทัมกี าไรจากผลการด าเนินงานและก าไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรรตามงบการเงนิเฉพาะกจิการปี 2560 ตามรายละเอยีดดงันี้ 

 (หน่วย: บาท) 
ก าไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ ตน้ปี 2560 4,292,126,638 
เงนิปนัผลจ่ายจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2559  (2,802,287,033) 
ก าไรสุทธขิองบรษิทัส าหรบัปี 2560 4,417,088,424 
ปรบัรายการทีไ่มใ่ช่เงนิสด (27,811,158) 
ก าไรสะสมท่ีสามารถจดัสรรเป็นเงินปันผลส าหรบัปี 2560 5,879,116,871 

บรษิทัมกี าไรสะสมทีส่ามารถจดัสรรเป็นเงนิปนัผลส าหรบัปี 2560 จ านวน 5,879,116,871 บาท โดยบรษิทัไดจ้ดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมาย
ไดค้รบถว้นเตม็จ านวนแลว้  

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปนัผลในอตัราทีเ่หมาะสมตามผลการด าเนินงานของกลุ่ม โดยคงไวซ้ึ่งอตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรพัย์เสีย่งที่
แขง็แกร่ง (BIS Ratio) และเพยีงพอต่อการขยายตวัของธุรกจิในอนาคต โดยการจ่ายเงนิปนัผลจะตอ้งไมส่่งผลกระทบต่อการด ารงสถานะของ
บรษิทัย่อยของบรษิทั ในฐานะธนาคารพาณชิยท์ีม่คีุณสมบตัติามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย  
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู ้ถ ือหุ ้นพจิารณาอนุมตั ิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน
ส าหรบัปี 2560 เป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย เงนิปนัผล และอื่นๆ ดงัต่อไปนี้ 

- ไมจ่ดัสรรเป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบรษิทัมสี ารองครบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ 
- จดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 เป็นเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัและหุน้บุรมิสทิธใินอตัราหุน้ละ 5.00 บาท 

คดิเป็นจ านวนเงนิรวมประมาณ 4,003 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 65.7 ของก าไรจากผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวมเทยีบกบั
อตัรารอ้ยละ 56.0 ในปี 2559 ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัทีก่ าหนดไว ้โดยก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิ
รบัเงนิปนัผล ในวนัที ่30 เมษายน 2561 และก าหนดการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในวนัที ่18 พฤษภาคม 2561 ทัง้นี้ เงนิปนัผลจ่ายจาก
ก าไรสุทธทิีเ่สยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ซึง่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดติภาษีเงนิปนัผลคนืไดใ้นอตัราเท่ากบั 
2/8 ของเงนิปนัผลทีไ่ดร้บั 

- จดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 ส่วนทีเ่หลอืจากการจ่ายเงนิปนัผล เป็นเงนิกองทุนตามเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุ่ม
ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
คะแนนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผ่านมต ิ มตทิีป่ระชุมในวาระนี้ ตอ้งการคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

5. พิจารณาอนุมติัจ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 22 ก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้โดยมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก าหนดจ านวนผูท้ีจ่ะด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิทัเป็นครัง้คราวโดยใหม้จี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทัง้นี้ ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด ต้องมี
ถิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร และมกีรรมการทีม่สีญัชาตไิทยตามทีก่ฎหมายก าหนด 

นอกจากนี้ ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 23 ก าหนดใหใ้นการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหเ้ลอืกตัง้คณะกรรมการทัง้ชุดพรอ้มกนั
ในคราวเดยีว โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) 
ตามเอกสารแนบ 10 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกฎหมาย และกฎขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยค านึงถงึความต้องการและประโยชน์สูงสุดของ
บรษิัท คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพจิารณาคดัเลอืกและกลัน่กรองบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสม รวมถึงมคีวามรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มคีวามเข้าใจเพยีงพอด้านการธนาคาร การเงนิ เศรษฐกจิ กฎหมาย และอื่นๆ เสนอต่อ
คณะกรรมการเพือ่น าเสนอต่อผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการต่อไป 

บรษิทัตระหนักถงึสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ในการแต่งตัง้กรรมการ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายรวมถงึผูถ้อืหุน้รายย่อย
เสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั
เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในระหว่างวนัที่ 1 กนัยายน ถึง 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งเมื่อพน้ก าหนด
ระยะเวลาดงักล่าวปรากฏว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเขา้มายงับรษิทั 



-3- 

ภายหลงัจากการพจิารณาคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบุคคลทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแลว้ คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาก าหนดจ านวนกรรมการที ่11 คน และ
อนุมตักิารแต่งตัง้บุคคลดงัต่อไปนี้เป็นกรรมการ โดยจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอยีดประวตัผิูท้ ีไ่ดร้บั
การเสนอเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอสิระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

1. นายปลวิ  มงักรกนก กรรมการอสิระ  
2. นายฮอน คทิ ชงิ (อเลก็ซานเดอร ์เอช ชงิ) กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
3. นางอรนุช อภศิกัดิศ์ริกิุล  กรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน 
4. รองศาสตราจารย ์ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ 
5. ศาสตราจารย ์ดร. ปราณ ีทนิกร กรรมการอสิระ 
6. นางภทัรยีา เบญจพลชยั กรรมการอสิระ  
7. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการอสิระ 
8. นายสถติย ์อ๋องมณี กรรมการอสิระ 
9. ศาสตราจารย ์ดร. ตรีณ พงศม์ฆพฒัน์ กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
10. นายชอื-เหา ซุน (โฮเวริด์ ซุน) กรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน 
11. นายสุทศัน์ เรอืงมานะมงคล กรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัจิ านวนกรรมการของบรษิทัที ่11 คน และเหน็ชอบ
กบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ให้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพจิารณาแต่งตัง้กรรมการตามที่เสนอ กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง เนื่องจากเหน็ว่ากรรมการทัง้ 11 คน เป็นผูม้คีุณสมบตัคิรบถ้วน เหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั และไม่มี
ลกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายที่เกีย่วขอ้งในการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ นอกจากนี้ ไดป้ฏบิตัิหน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั และ
ซื่อสตัยส์ุจรติ เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กบัความ
เหน็ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้นี้ นายปลวิ มงักรกนก, รองศาสตราจารย ์ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์, ศาสตราจารย์ ดร. ปราณ ี
ทนิกร, นางภทัรยีา เบญจพลชยั, นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์ และนายสถติย์ อ๋องมณี เป็นผูม้คีุณสมบตัติามนิยามกรรมการอสิระทีบ่รษิทั
ก าหนดในนโยบายและแนวปฏิบตัิ เรื่องการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งเข้มงวดกว่าประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
คะแนนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผ่านมต ิ มตทิีป่ระชุมในวาระนี้ ส าหรบัการพจิารณาอนุมตัจิ านวนกรรมการ ต้องการคะแนนเสยีงขา้งมากของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน และส าหรบัการพจิารณาแต่งตัง้กรรมการ ใชว้ธิลีงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) 
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

6. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และรบัทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี เพื่อให้
ค่าตอบแทนกรรมการมคีวามเหมาะสมต่อภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ ถงึแมใ้นปี 2560 จะมกีารปรบัขึน้ค่าตอบแทนไปแลว้ 
แต่ค่าตอบแทนกรรมการในปจัจุบนัของบรษิทัยงัคงต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมทีม่ผีลการด าเนินงานในระดบัเดยีวกนัในอตัรารอ้ยละ 57 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึเสนอใหป้รบัเพิม่ค่าตอบแทนรายเดอืนของประธานคณะกรรมการ จากอตัรา 200,000 บาท 
ซึง่ไมไ่ดร้บัการปรบัมาตัง้แต่ปี 2554 เป็นอตัรา 240,000 บาท และเสนอใหป้รบัเพิม่ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดจากอตัรา 
40,000 บาท ซึ่งไม่มกีารปรบัมาตัง้แต่ปี 2553 เป็นอตัรา 50,000 บาท เพื่อใหป้รบัตามอตัราเงนิเฟ้อ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนยงัเสนอใหก้ าหนดค่าเบีย้ประชุมส าหรบัการประชุมคณะกรรมการในอตัรา 60,000 บาท ส าหรบัประธานคณะกรรมการ 
และอตัรา 50,000 บาทส าหรบักรรมการ หรอืในอตัราเดยีวกบัค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าค่าตอบแทนกรรมการ
มคีวามเหมาะสมต่อภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ทัง้นี้ จะไมม่กีารจ่ายค่าเบีย้ประชุมใหแ้ก่กรรมการและสมาชกิของคณะกรรมการชุดย่อย
ทีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่ต็มเวลาของบรษิทัในกลุ่มทสิโก้ และหลงัจากการปรบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว ค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทั
โดยรวมจะเพิม่ขึน้เป็น 18.06 ลา้นบาท ต่อปี ซึง่ยงัคงต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมทีม่ผีลการด าเนินงานในระดบัเดยีวกนัในอตัรารอ้ยละ 
40 รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 6  
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผูถ้ือหุ้นพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการในรูปของเงนิรางวลั 
ค่าตอบแทนรายเดอืน เบี้ยประชุม และโบนัส ใหแ้ก่ประธานคณะกรรมการไม่เกนิ 3,300,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกนิท่านละ 
950,000 บาทต่อปี รถประจ าต าแหน่งส าหรบัประธานคณะกรรมการ ประกนัชวีติและประกนัอุบตัเิหตุกลุ่มกลุ่ม หรอืประกนัสุขภาพเฉพาะ
กรรมการสญัชาตไิทยทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไป และการประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและเจา้หน้าที่ของบรษิัท โดยใหม้ผีลตลอดไปหรอื
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จนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง คณะกรรมการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูถ้อืหุน้จะก าหนดจ านวนเงนิทีแ่น่นอน และจ านวนเงนิทีจ่ะจ่ายจรงิ
ในแต่ละคราว ทัง้นี้ ไม่รวมถงึสทิธทิีก่รรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน์อื่นเพิม่เตมิกรณีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ  
ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่พิม่เตมิตามทีเ่สนอ และคณะกรรมการยงัเสนอใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบค่าตอบแทนกรรมการในปจัจุบนัดว้ย 
คะแนนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผ่านมต ิ มตทิีป่ระชุมในวาระนี้ ตอ้งการคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุม 

7. พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2561 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้ 40 ของขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงนิค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัททุกปี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัทส าหรับปี 2561 ตามแนวปฏิบัติ เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และ
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรอื นางสาวรชัดา ยงสวสัดิว์าณิชย์ และ/หรอื 
นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย แห่งส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัปี 2561 เนื่องจากพจิารณาว่าผูส้อบบญัชดีงักล่าว 
มคีุณสมบตัติามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด และมผีลการปฏบิตังิาน
เป็นทีน่่าพอใจ ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชดีงักล่าวจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัส าหรบัปี 2561 จ านวนไม่เกนิ 10,350,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนของบรษิัทจ านวนไม่เกนิ 620,000 บาท และค่าตอบแทนของ
บรษิทัย่อยในกลุ่มทสิโกท้ัง้ 9 บรษิทั เป็นจ านวนรวมไมเ่กนิ 9,730,000 บาท ตามเอกสารแนบ 7 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเ้สนอผูถ้ือหุน้แต่งตัง้ นางสาวสมใจ 
คุณปสุต ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรอื นางสาวรชัดา ยงสวสัดิว์าณิชย์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรอื 
นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4172 แห่งส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรบัปี 2561 
โดยผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผูส้อบบญัชไีด ้และก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัผูส้อบบญัชสี าหรบัปี 2561 จ านวน
ไมเ่กนิ 10,350,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนของบรษิทัจ านวนไมเ่กนิ 620,000 บาท และค่าตอบแทนของบรษิทัย่อยในกลุ่มทสิโกท้ัง้ 9 บรษิทั 
เป็นจ านวนรวมไมเ่กนิ 9,730,000 บาท 
คะแนนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผ่านมต ิ มตทิีป่ระชุมในวาระนี้ ตอ้งการคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

8. พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินหมนุเวียนไม่เกิน 12,000 ล้านบาท 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บรษิัทมนีโยบายในการบรหิารแหล่งเงนิทุนผ่านการออกตราสารที่หลากหลาย เพื่อบรหิารต้นทุน
การระดมทุนและบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้เพื่อให้ม ัน่ใจว่าบรษิัทสามารถจดัหาเงนิทุนและบริหารต้นทุน รวมถึงบรหิาร
สภาพคล่องไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัไดพ้จิารณาการออกและเสนอขายหุน้กูเ้ป็นจ านวนวงเงนิหมุนเวยีนไม่เกนิ 12,000 ลา้นบาท 
เพือ่เป็นอกีหนึ่งทางเลอืกในการบรหิารแหล่งเงนิทุนและสภาพคล่องในการด าเนินงานส าหรบับรษิทั 

ทัง้นี้ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 การออกและเสนอขายหุน้กูต่้อประชาชนของบรษิทัมหาชนจะต้องไดร้บัมตอินุมตัิ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
เนื่องจากอตัราดอกเบีย้ในตลาดมกีารปรบัตวัอย่างรวดเรว็ตลอดเวลา ดงันัน้ เพือ่ใหม้คีวามคล่องตวัในการออกหุน้กูต้ามช่วงเวลาและเงือ่นไข
ทีเ่หมาะสม โดยมเีงือ่นไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

ชนิดของหุน้กู ้ :  หุน้กู ้ประเภทมหีรอืไมม่หีลกัประกนั ดอ้ยสทิธหิรอืไมด่อ้ยสทิธ ิ
มลูค่าวงเงนิทีส่ามารถเสนอขาย : วงเงนิหมนุเวยีนไมเ่กนิ 12,000 ลา้นบาท 
ลกัษณะการเสนอขาย : ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรอื ผูล้งทุนในวงจ ากดั และ/หรอื ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรอื ผู้ลงทุนสถาบนั 

โดยเสนอขายทัง้หมดภายในครัง้เดยีวหรอืหลายครัง้ 
อายุ : ไมเ่กนิ 10 ปี นบัจากวนัทีอ่อกหุน้กู ้
เงือ่นไขและขอ้ก าหนด  มอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก้พจิารณาก าหนดราคาเสนอขาย เงือ่นไข และ

ขอ้ก าหนดสทิธต่ิางๆ ตลอดจนช่วงเวลาในการออก และการเสนอขายหุน้กู ้

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูว้งเงนิหมุนเวยีนไม่เกนิ 
12,000 ลา้นบาท มอีายุไม่เกนิ 10 ปี นับจากวนัออกหุน้กู ้และการมอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโกเ้ป็นผูก้ าหนดราคา
เสนอขาย เงือ่นไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ตลอดจนช่วงเวลาในการออกและการเสนอขายหุน้กู ้
คะแนนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผ่านมต ิ มตทิีป่ระชุมในวาระนี้  ต้องการคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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9. พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบับริษทั ข้อ 15 การประชมุวิสามญั 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามทีพ่ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยค าสัง่หวัหน้า
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่21/2560 เรือ่งการแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ ก าหนดเรื่องการใหส้ทิธิ
ผูถ้อืหุน้เรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จงึจ าเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ตามเอกสารแนบ 8 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 15 การประชุม
วสิามญั วรรคสาม ดงันี้ 

ข้อบงัคบัปัจจุบนั ข้อบงัคบัท่ีเสนอแก้ไข 
การประชุมคราวอื่นบรรดาม ีนอกจากการประชุมสามญัทีร่ะบุไว้

ในขอ้ 14. ของขอ้บงัคบันี้เรยีกว่า การประชุมวสิามญั 
คณะกรรมการอาจเรยีกประชุมวสิามญัในวนั เวลา และสถานที่

ทีค่ณะกรรมการก าหนดได ้สุดแต่จะเหน็สมควร แต่อย่างไรกด็ี 
ตอ้งมหีนงัสอืบอกกล่าวโดยชอบถงึการทีจ่ะประชุมนัน้ ดงัทีก่ าหนดไว้
ในขอ้ 16. แห่งขอ้บงัคบันี้ 

ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายได้ทัง้หมด หรอืผู้ถ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมหีุ ้น
นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด อาจเข้าชื่อกนัท าหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นการประชุมวสิามญัได ้แต่ในหนังสอืรอ้งขอนัน้
จะต้องระบุว่าประสงค์ใหเ้รยีกประชุมเพื่อการใด เมือ่มคี ารอ้งขอ
เช่นว่านัน้ คณะกรรมการจะต้องก าหนดวนั เวลา และสถานทีท่ี่จะ
เปิดประชุม โดยวนันัดประชุมที่ก าหนดจะต้องไม่ช้ากว่า 1 เดอืน 
นบัจากวนัไดร้บัหนงัสอื 

การประชุมคราวอื่นบรรดาม ีนอกจากการประชุมสามญัทีร่ะบุไว้
ในขอ้ 14. ของขอ้บงัคบันี้เรยีกว่า การประชุมวสิามญั 

คณะกรรมการอาจเรยีกประชุมวสิามญัในวนั เวลา และสถานที่
ทีค่ณะกรรมการก าหนดได ้สุดแต่จะเหน็สมควร แต่อย่างไรกด็ี 
ตอ้งมหีนงัสอืบอกกล่าวโดยชอบถงึการทีจ่ะประชุมนัน้ ดงัทีก่ าหนดไว้
ในขอ้ 16. แห่งขอ้บงัคบันี้ 

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรอืหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละสิบของจ านวนหุ ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจเข้าชื่อกนั
ท าหนังส ือร้องขอให้คณะกรรมการเร ียกประชุมผู ้ถ ือหุ ้นเป็น
การประชุมวสิามญัได ้แต่ในหนังสอืรอ้งขอนัน้ จะต้องระบุเรื่องและ
เหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไว้ให้ชดัเจนด้วย เมื่อมคี าร้อง
ขอเช่นว่านัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน
สีส่บิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

คะแนนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผ่านมต ิ มตทิีป่ระชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

10. อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ และขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวขา้งต้น ท่านผู้ถอืหุน้สามาถเรยีกดูหนังสอื
บอกกล่าวเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัไดต้ัง้แต่วนัที ่23 มนีาคม 2561 ที ่www.tisco.co.th และหากท่านมขีอ้สงสยั
หรือค าถามเกี่ยวกบัวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวนัประชุม ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายงับริษัทได้ที ่
ir@tisco.co.th หรอืโทรสารหมายเลข 0 2633 6855 โดยระบุชือ่และช่องทางการตดิต่อเพือ่ทีบ่รษิทัจะตดิต่อกลบัได ้

อนึ่ง เพือ่ใหก้ารลงทะเบยีนเพื่อเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉันทะ โปรดน า
หนงัสอืทีร่ะบุชือ่ผูถ้อืหุน้หรอืหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่พมิพบ์ารโ์คด้ไวแ้ลว้ตามเอกสารแนบ 9 ทีแ่นบมาดว้ยนี้ พรอ้มหลกัฐานทีต่้องใชใ้นการแสดงสทิธเิขา้ร่วม
ประชุมตามเอกสารแนบ 10 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย โดยบรษิัทก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น 
ประจ าปี 2561 ในวนัที ่12 มนีาคม 2561 

นอกจากนี้ บรษิทัไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2560 ในรปูแบบแผ่นซดีรีอมตามทีไ่ดจ้ดัส่งมาใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่าน หากผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงค์
จะขอรบัรายงานดงักล่าวแบบรูปเล่ม สามารถตดิต่อขอรบัไดท้ี่ แผนกนักลงทุนสมัพนัธ์ บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 7 อาคารทสิโก้
ทาวเวอร ์ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท ์0 2633 6868 โทรสาร 0 2633 6855 หรอื ir@tisco.co.th 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

   
  (นายปลวิ มงักรกนก) 
 ประธานคณะกรรมการ 

ส านกัเลขานุการบรษิทั 
โทรศพัท ์ 0 2633 6805  



เอกสารแนบ 1 
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ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2560 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2560 
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

 
ประชุม ณ หอ้งประชุม ชัน้ 12 อาคารทสิโกท้าวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2560 เริม่

ประชุมเวลา 14.00 น. 

นายปลวิ มงักรกนก ประธานคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการอสิระ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม และแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่ามกีรรมการบรษิทั 
ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูส้อบบญัช ีและผูส้งัเกตการณ์จากธนาคารแห่งประเทศไทยเขา้ร่วมประชุม โดยไดแ้นะน าเป็นรายบุคคลดงันี้ 

กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชุม 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 91.67 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 12 คน คอื 
1. นายปลวิ มงักรกนก ประธานคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 
2. นางอรนุช อภศิกัดิศ์ริกิุล กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิาร 
3. รองศาสตราจารย ์ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทนิกร กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
5. นางภทัรยีา เบญจพลชยั กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการอสิระ และกรรมการก ากบัดูแลกจิการ   
7. ศาสตราจารย ์ดร. ตรีณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายสถติย ์อ๋องมณ ี กรรมการอสิระ กรรมการก ากบัดแูลกจิการ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
9. นายทาคาช ิคุโรเมะ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
10. นายชอื-เหา ซุน (โฮเวริด์ ซุน) กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
11. นายสุทศัน์ เรอืงมานะมงคล กรรมการ กรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้และกรรมการอ านวยการ 
กรรมการบรษิทัทีล่าประชุม  
1. นายฮอน คทิ ชงิ (อเลก็ซานเดอร ์เอช ชงิ) รองประธานคณะกรรมการบรษิทั กรรมการ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชุม 13 คน (*ต าแหน่งทีไ่ดร้บัมอบหมายใหบ้รหิารจดัการในบรษิทัย่อย) คอื 
1. นายศกัดิช์ยั พชีะพฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

(* กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน)) 
2. นายพธิาดา วชัรศริธิรรม รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

(* รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบรรษทัธนกจิ ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน)) 
3. นายชลติ ศลิป์ศรกีุล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

(* รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายสนิเชือ่รายย่อย ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน)) 
4. นายเมธา  ปิงสุทธวิงศ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

(* รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธนบดธีนกจิและบรกิารธนาคาร 
   ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน)) 

5. นายไพบลูย ์นลนิทรางกรู ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
(* ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั และ 
   บรษิทัหลกัทรพัยท์ีป่รกึษาการลงทุน ดอยซ์ ทสิโก ้จ ากดั ) 

6. นางสาวอารยา ธรีะโกเมน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
(* กรรมการอ านวยการ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทสิโก ้จ ากดั) 

7. นายชาตร ีจนัทรงาม ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงนิและบรหิารความเสีย่ง 
8. นางยุถกิา สนธยานาวนิ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
9. นางสาวนิภา เมฆรา ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

(* ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - บรรษทัธนกจิ ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน)) 
10. นายรุ่งโรจน์ จรสัวจิติรกุล ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

(* ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - บรหิารการขายและการตลาดสนิเชือ่รายย่อย 1  
   ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน)) 
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11. นายเดชพนินัท ์สุทศันทรวง ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(* ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ปฏบิตักิารสนิเชือ่รายย่อย ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน)) 

12. นายพชิา รตันธรรม ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(* ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ธนบดธีนกจิ ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน)) 

13. นายไพรชั ศรวีไิลฤทธิ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกัก ากบัดแูลกจิการ และเลขานุการบรษิทั 

เจา้หน้าทีจ่ากธนาคารแห่งประเทศไทย ทีเ่ขา้ร่วมสงัเกตการณ์การประชุม คอื 
1. นายต่อศกัดิ ์ธนชยานนท ์ ผูช้่วยผูอ้ านวยการ ฝา่ยตรวจสอบ 1 ส่วนตรวจสอบ 3 
2. นางชนนาถ เศวตวงศ์ ผูต้รวจสอบอาวุโส ฝา่ยตรวจสอบ 1 ส่วนตรวจสอบ 3 

ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ทีเ่ขา้ร่วมประชุม คอื 
1. นางยุพด ีสจัจะวรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4819 
2. นางสาวฉตัรมณ ีจริวชิา ผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีร่่วมประชุมสามญัประจ าปี 2560 ของบรษิทั 

โดยประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบดว้ยว่า บรษิทัไดม้อบหมายให ้บรษิทั ด ีไอ เอ ออดทิ จ ากดั เป็นผูท้ าหน้าทีดู่แลใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไป
อย่างโปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยบรษิทั ด ีไอ เอ ออดทิ จ ากดั ไดจ้ดัเจา้หน้าทีเ่ขา้สงัเกตการณ์การลงทะเบยีนเขา้ประชุมและ
การนบัคะแนนเสยีงตลอดการประชุม  

ต่อจากนัน้ ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า บรษิทัได้ส่งหนังสอืบอกกล่าวเชญิประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2560 ไปยงัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า
ก่อนการประชุมโดยชอบตามขอ้บงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย รวมทัง้มกีารแจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการทัว่ไปล่วงหน้าตัง้แต่วนัที่ 17 
กุมภาพนัธ ์2560 ผ่านช่องทางการเปิดเผยขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และในเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อเปิดโอกาสใหท้่านผูถ้อืหุน้มเีวลา
ศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ 

นอกจากนี้ บรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มสี่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เหน็ว่าส าคญัและควรบรรจุเป็นระเบยีบวาระในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น
ประจ าปี 2560 ตัง้แต่วนัที ่29 สงิหาคม - 31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งเมือ่พน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าวปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระเพิม่เตมิเขา้มายงับรษิทั 
แต่อย่างใด ส าหรบัค าถามทีผู่ถ้อืหุน้ไดส้่งล่วงหน้าเพือ่ขอใหพ้จิารณาตอบในทีป่ระชุม จะท าการชีแ้จงเมือ่ถงึวาระทีเ่กีย่วขอ้ง ส่วนค าถามอื่น  นอกเหนือจาก
วาระทีก่ าหนด จะท าการชีแ้จงในวาระที ่10 ซึง่เป็นเรือ่งอื่น  

จากนัน้ ประธานฯ ไดข้อให ้นายไพรชั ศรวีไิลฤทธิ ์เลขานุการบรษิทั แจง้ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบถงึระเบยีบการออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของ
บรษิทั ผูถ้อืหุน้ทัง้ทีม่าเขา้ประชุมดว้ยตนเองหรอืมผีูแ้ทนรบัมอบฉนัทะมาเขา้ประชุม มสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ ยกเวน้วาระการพจิารณาแต่งตัง้
กรรมการ ซึง่ใชว้ธิกีารลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) 

นอกจากนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้น าส่งหนังสือลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไปยงัผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืบอกกล่าวเชญิประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสยีงลงคะแนนล่วงหน้าได้ ส าหรบัผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออก เสยีง
ลงคะแนนในทีป่ระชุม บรษิทัไดแ้จกบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนเขา้ร่วมประชุม ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนเป็นการล่วงหน้า
และประสงค์จะออกเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” “งดออกเสยีง” หรอื แบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วน กรณีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้คสัโตเดยีน
ในประเทศไทย สามารถลงคะแนนในบตัรลงคะแนนและมอบใหแ้ก่เจา้หน้าทีเ่พือ่รวบรวมนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ส่วนผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะ
ใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมและระบุการออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้อืหุน้นัน้ บรษิทัไดน้ าคะแนนเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดอ อกเสยีง
ตามความประสงค์ของผูถ้อืหุน้ บนัทกึในระบบคอมพวิเตอร์เพื่อการลงมตแิต่ละวาระไวแ้ลว้ ซึ่งการประมวลผลการนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ จะน า
คะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี หกัออกจากจ านวนเสยีงเหน็ดว้ยของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง 

และชีแ้จงเพิม่เตมิว่าผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแลว้เสรจ็ ขอใหส้่งคนื “หลกัฐานการลงทะเบยีนเขา้ประชุม” ทีบ่รษิทัได้
แจกใหใ้นช่วงลงทะเบยีน และ/หรอื บตัรลงคะแนนทีไ่มไ่ดใ้ช ้(ถา้ม)ี ใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องบรษิทับรเิวณประตูทางเขา้หอ้งประชุม 

ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้นี้มผีูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 294 ราย และผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จ านวน 
1,059 ราย รวมผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 1,353 ราย ถอืหุน้รวมกนัทัง้สิ้น 516,303,403 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 64.49 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิัท  

ประธานฯ จงึกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560  
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หลงัจากทีป่ระธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุมเรยีบรอ้ยแลว้ ในระหว่างการประชุมไดม้ผีูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพิม่เตมิอกี 49 ราย และผูถ้อืหุน้
ทีม่อบฉนัทะเพิม่เตมิอกี 61 ราย รวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 343 ราย ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จ านวน 1,120 ราย รวมผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วม
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 1,463 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิ้น 521,539,328 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 65.14 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด 

จากนัน้ ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาระเบยีบวาระต่าง  ตามล าดบั ดงัต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมือ่วนัที่ 21 เมษายน 2559 โดยส าเนา
รายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งไปยงัผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืบอกกล่าวเชญิประชุมในครัง้นี้แลว้ 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 

เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ทกัทว้ง ซกัถาม หรอืขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึเสนอให้ทีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย จ านวน 516,667,237 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 13,002 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 7,517 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 ไมม่บีตัรเสยี      

 

วาระท่ี 2 พิจารณาให้สตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2559 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาใหส้ตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการทีไ่ดก้ระท าในปี 2559 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 

ประธานฯ กล่าวสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการทีไ่ดก้ระท าในปี 2559 และเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาใหส้ตัยาบนัการด าเนินงานดงักล่าว 
โดยมรีายละเอยีดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1- A3 ของรายงานประจ าปี ซึ่งไดจ้ดัส่งไปยงัผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืบอกกล่าวเชญิประชุมใน
ครัง้นี้แลว้ 

คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้ือหุ้นพจิารณาใหส้ตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ไดก้ระท าในปี 2559 ดงัปรากฏใน
รายงานประจ าปี  

เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ทกัทว้งหรอืซกัถาม ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตใิหส้ตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการทีไ่ดก้ระท าในปี 2559 
ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตใิหส้ตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการทีไ่ดก้ระท าในปี 2559 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย จ านวน 520,234,116 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.78 
 ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 13,002 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 1,131,197 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.22 
 ไมม่บีตัรเสยี      

 

วาระท่ี 3  พิจารณารบัรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยความเหน็ทีส่อดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
ว่างบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ไดแ้สดงผลประกอบการและฐานะทางการเงนิของกลุ่มทสิโกถู้กต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตาม
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หลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปีทีไ่ดส้่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืบอกกล่าวเชญิประชุมในครัง้นี้แลว้ และขอใหน้ายสุทศัน์ 
เรอืงมานะมงคล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้น าเสนอต่อทีป่ระชุม  

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารกลุ่มทสิโก้สรุปรายละเอียดของงบการเงนิต่อที่ประชุม และขอให้นายชาตร ีจนัทรงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวุโส 
สายควบคุมการเงนิและบรหิารความเสีย่ง ชีแ้จงรายละเอยีดและการวเิคราะหง์บการเงนิ  

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงนิและบรหิารความเสีย่งไดช้ี้แจงรายละเอยีดและการวเิคราะห์งบแสดงฐานะ ทางการเงนิ
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ต่อทีป่ระชุม โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

  (หน่วย: พนับาท) 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สนิทรพัยร์วม 271,272,398 27,536,291 
หนี้สนิรวม 239,946,855 7,300,109 
ส่วนของเจา้ของรวม 31,325,543 20,236,182 
ก าไรสุทธ ิ(ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั) 5,023,583 3,118,930 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 6.25 3.90 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณารบัรองงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทั ทสิโก้
ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

คุณสทิธโิชค บุญวณิชย์ ผู้ถอืหุ้น กล่าวชมเชยการบรหิารจดัการงานประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ที่เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย และสอบถามถึง 
ความคบืหน้าของหนี้ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้(NPL) กรณบีรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน) แนวโน้มการปล่อยสนิเชื่อรถยนต์และ NPL ในอนาคต 
และแนวโน้มการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ละปจัจยัเสีย่งจากต่างประเทศต่อเศรษฐกจิไทย 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้ชีแ้จงว่า ลกูหนี้ บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน) ไดร้บัอนุมตัแิผนฟ้ืนฟูกจิการเมือ่เดอืนธนัวาคม 
2559 ปจัจุบนัอยู่ในขัน้ตอนการฟ้ืนฟูกจิการและเป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนด ทัง้นี้ ธนาคารไดก้นัส ารองเต็มจ านวนสนิเชื่อทัง้สิ้นประมาณ 4,000 ลา้นบาท
แล้ว ส่วนการกนัส ารองได้ลดลงจากระดบัสูงสุดในปี 2558 และอตัราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็ได้ปรบัปรุงดขี ึ้นจากปี 2558 เช่นกนั ผู้บรหิารจะ
พยายามพฒันาธุรกจิการใหส้นิเชือ่รถยนต์ใหเ้ตบิโตขึน้ในปี 2560  

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโกข้อใหน้ายไพบลูย ์นลนิทรางกรู ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส เป็นผูต้อบค าถามดา้นเศรษฐกจิและการลงทุน 

นายไพบลูย ์นลนิทรางกรู ใหค้วามเหน็ว่าดชันีตลาดหลกัทรพัย์ไทยน่าจะยงัสามารถเตบิโตไดใ้นครึง่ปีหลงัตามการคาดการณ์ของส านักวจิยัต่าง  
ซึ่งเป็นผลจากพื้นฐานเศรษฐกจิของประเทศที่เริม่ดขี ึน้ ส่วนปจัจยัเสี่ยงหลกัจากต่างประเทศทีอ่าจจะมผีลต่อเศรษฐกจิของประเทศไทยน่าจะเป็นอุปสรรค
ภายในของประเทศสหรฐัอเมรกิาในการผลกัดนันโยบายทางเศรษฐกจิใหใ้ชป้ฏบิตัไิดจ้รงิ 

คุณวภิา สุวณชิย ์อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามถงึเหตุผลทีค่่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญในงบการเงนิเพิม่ขึน้ขณะที่
สนิเชื่อโดยรวมลดลง การเพิม่ขึน้-ลดลงของสนิเชื่อแต่ละประเภทเทยีบกบัเป้าหมายและแนวทางแกไ้ข และเหตุผลทีจ่ านวนพนักงานลดลงแต่จ านวนสาขา
เพิม่ขึน้ รวมถงึรายได-้ก าไรของสาขา 

ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้เป็นผูช้ ีแ้จง 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโกช้ี้แจงว่า การใหส้นิเชื่อมอีตัราทีล่ดลงตัง้แต่ปี 2557 ถงึปี 2559 ส่วนการกนัส ารองเริม่ลดลงในปี 2559 ทัง้
จ านวนเงนิและอตัราส่วนเทยีบกบัหนี้คงเหลอื ส าหรบัการใหส้นิเชือ่ของธุรกจิรายย่อยและวสิาหกจิขนาดย่อมจะลดลงมากกว่าวสิาหกจิขนาดใหญ่ซึ่งเป็น
เรือ่งปกตขิองธุรกจิขนาดเลก็ทัง้ในส่วนของบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล ทีจ่ะมคีวามสามารถในการก่อหนี้เพิม่น้อยกว่าธุรกจิขนาดใหญ่ ส่วนสาขาทีเ่พิม่ขึน้ 
37 สาขา เป็นส่วนของธุรกจิสมหวงั ซึ่งเป็นธุรกจิการใหส้นิเชื่อรายย่อย ที่มสีาขาทัง้สิ้น 137 แห่ง และใชพ้นักงานประจ าสาขาเพยีง 2-3 คน ส่วนจ านวน
พนกังานทีล่ดลง 69 คน สามารถเป็นไปไดเ้นื่องจากความสามารถของพนักงานเพิม่ขึน้ ส าหรบัการค านวณก าไรสาขาของธุรกจิธนาคารท าไดย้ากเนื่องจาก
ธุรกรรมทีส่าขาธนาคารส่วนใหญ่จะเป็นการรบัฝากเงนิ ขณะทีส่นิเชือ่ถูกปล่อยจากส านกังานใหญ่และสาขาทุกแห่ง ต่างจากธุรกจิสมหวงัซึ่งสาขาท าหน้าทีใ่ห้
สนิเชือ่อย่างเดยีวจงึวดัผลก าไรไดง้า่ยกว่า ทีผ่่านมาสาขาส่วนใหญ่ของธุรกจิสมหวงัจะท าก าไรไดใ้นสองปีแรก เป็นผลจากการดูแลอย่างใกล้ชดิโดยทมีผูบ้รหิาร
เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัผลตอบแทนสงูทีสุ่ด 

ประธานฯ กล่าวเสรมิว่า การบรหิารจดัการธุรกจิธนาคารควรเน้นการท าก าไรในระยะยาวมากกว่าจะมุ่งเป้าที่การเตบิโตเพยีงอย่างเดยีวโดยขาด
ความระมดัระวงั 
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เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทกัทว้งหรอืซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมติรบัรองงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของ
บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้มมีติรบัรองงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษิัท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย จ านวน 520,740,869 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.85 
 ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 3,002 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 771,297 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.15 
 ไมม่บีตัรเสยี      

 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2559 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย เงินปันผล และอ่ืนๆ 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2559 เป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย เงนิปนัผล และอื่น  
และขอใหน้ายสุทศัน์ เรอืงมานะมงคล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้น าเสนอต่อทีป่ระชุม 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก้ แจง้ต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี าไรก่อนหกัส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยตามงบการเงนิ
รวมจ านวน 5,023,583,166 บาท ตามงบการเงนิรวม เพิม่ขึน้ 767,860,355 บาทจากปี 2558 ทัง้นี้ หากไม่รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย บรษิทัและบรษิทัย่อย
มกี าไรสุทธใินปี 2559 จ านวน 5,005,894,006 บาท 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั การจ่ายเงนิปนัผลจะจ่ายจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ ซึ่งบรษิทัจะต้องจดัสรรเงนิจ านวน 91,500,000 บาท
จากก าไรประจ าปีเพือ่เป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย ดงันัน้ บรษิทัมกี าไรจากผลการด าเนินงานและก าไรสะสมทีย่งัไม่ได้จดัสรรตามงบการเงนิเฉพาะกจิการปี 
2559 ตามรายละเอยีดดงันี้  

 (หน่วย: บาท) 
ก าไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ ตน้ปี 2559 3,189,180,190 
เงนิปนัผลจ่ายจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2558  (1,920,589,531) 
ก าไรสุทธขิองบรษิทัส าหรบัปี 2559 3,118,930,021 
จดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมาย  (91,500,000) 
ปรบัรายการทีไ่มใ่ช่เงนิสด (3,894,042) 
ก าไรสะสมท่ีสามารถจดัสรรเป็นเงินปันผลส าหรบัปี 2559 4,292,126,638 

หลงัจากจดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายจ านวน 91,500,000 บาทแลว้ บรษิทัมกี าไรสะสมที่สามารถจดัสรรเป็นเงนิปนัผลส าหรบัปี 2559 จ านวน 
4,292,126,638 บาท 

บรษิัทมนีโยบายที่จะจ่ายเงนิปนัผลในอตัราที่เหมาะสมตามผลการด าเนินงานของกลุ่ม โดยคงไว้ซึ่งอตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรพัย์เสี่ยงที่
แขง็แกร่ง (BIS Ratio) และเพยีงพอต่อการขยายตวัของธุรกจิในอนาคต โดยการจ่ายเงนิปนัผลจะตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงสถานะของบรษิทัย่อยของ
บรษิทั ในฐานะธนาคารพาณชิยท์ีม่คีุณสมบตัติามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดงันัน้ คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 
3.50 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญั และผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธ ิการจ่ายเงนิตามอตัราทีเ่สนอ คดิเป็นจ านวนเงนิรวมประมาณ 2,802 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 
56.0 ของก าไรจากผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวมเทยีบกบัอตัรารอ้ยละ 45.2 ในปี 2558 นอกจากนี้ ก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2559 
ส่วนทีเ่หลอืหลงัจากการส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปนัผลจะจดัสรรเป็นเงนิกองทุนตามเกณฑก์ารก ากบัแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2559 เป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย 
เงนิปนัผล และอื่น  ดงันี้ 

- อนุมตัจิดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2559 เป็นเงนิส ารองตามกฎหมายจ านวน 91,500,000 บาท 
- อนุมตัจิดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2559 ส่วนทีเ่หลอืจากการส ารองตามกฎหมายเป็นเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัและผูถ้อืหุน้

บุรมิสทิธใินอตัราหุน้ละ 3.50 บาท  
- ผูถ้อืหุน้ซึง่ปรากฎรายชือ่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่2 พฤษภาคม 2560 เป็นผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล 
- ก าหนดการจ่ายเงนิปนัผลในวนัที ่12 พฤษภาคม 2560 
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- อนุมตัจิดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2559 ส่วนทีเ่หลอืจากการจ่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิกองทุนตามเกณฑ์การก ากบัแบบ
รวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย 

คุณสทิธโิชค บุญวณชิย ์ผูถ้อืหุน้ กล่าวชืน่ชมทีบ่รษิทัมกีารจ่ายปนัผลในระดบัทีด่มีาก และขอเสนอใหบ้รษิทัจ่ายปนัผลเป็นใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ
ซื้อหุน้สามญั (Warrant) หรอืหุน้ปนัผลแทนเงนิปนัผล รวมถงึสอบถามเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิบตัรเครดติของธนาคารในปจัจุบนั 

ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้เป็นผูช้ ีแ้จง 

ประธานเจา้หน้าที่บรหิารกลุ่มทสิโก ้ชี้แจงว่า การจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้นสามญั (Warrant) หรอืหุ้นเพิม่ทุน อาจจะเหมาะสมกบั
บรษิทัทีต่อ้งการเพิม่ทุนส่วนของเจา้ของในการด าเนินธุรกจิ แต่ในปจัจุบนัทสิโกม้อีตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรพัย์เสี่ยงในระดบัสูง จงึยงัไม่จ าเป็นต้องจ่าย
ปนัผลดว้ยวธิกีารดงักล่าว  

ประธานฯ ไดก้ล่าวเสรมิว่า หากเงนิทุนของบรษิทัมจี านวนทีม่ากเกนิความจ าเป็น จะส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ทีอ่าจจะลดลงดว้ย แต่จะขอรบั
ขอ้เสนอดงักล่าวไวพ้จิารณา  

นอกจากนี้ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้ไดแ้จง้ว่า ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัแกนในการด าเนินธุรกจิของกลุ่มทสิโก ้ไดซ้ื้อ
ธุรกจิสนิเชือ่รายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึ่งรวมถงึธุรกจิบตัรเครดติดว้ย และจะด าเนินการรบัโอนธุรกจิใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในปี 2560 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทกัทว้งหรอืซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2559 เป็น
เงนิส ารองตามกฎหมาย เงนิปนัผล และอื่น  ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2559 เป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย เงนิปนัผล และอื่น  ตามทีเ่สนอ 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย จ านวน 521,508,276 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 3,002 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 4,106 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 ไมม่บีตัรเสยี      

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัจ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัจิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องจากในวาระที ่5 และ 6 เป็นการพจิารณาเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการบรษิทั ดงันัน้ เพื่อเป็นการเปิดใหผู้ถ้อืหุน้
สามารถแสดงความคดิเห็นได้อย่างเต็มที่ตามแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการจงึสมคัรใจออกจากที่ประชุมในระหว่างการพจิารณาวาระ
ดงักล่าว และเสนอใหท้ีป่ระชุมเลอืกผูถ้อืหุน้ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผูด้ าเนินการประชุมในวาระที ่5 และ 6     

ทีป่ระชุมเลอืก ดร. สุวรรณ วลยัเสถยีร ผูถ้อืหุน้ ท าหน้าทีด่ าเนินการประชุมในวาระที ่5 และ 6 และขอใหเ้ลขานุการบรษิทั ชี้แจงรายละเอยีดใน
วาระที ่5 ต่อทีป่ระชุม  

เลขานุการบรษิทั ชี้แจงรายละเอยีดโดยสรุปต่อทีป่ระชุมดงันี้ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ทุกครัง้ 
ใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการทัง้ชุดพรอ้มกนัในคราวเดยีว ส่งผลใหค้ณะกรรมการทัง้คณะครบวาระการด ารงต าแหน่งพรอ้มกนัในวนันี้  

ในวาระนี้แบ่งการพจิารณาเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที ่1 เป็นการพจิารณาอนุมตัจิ านวนกรรมการ และส่วนที ่2 เป็นการพจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้
กรรมการ 

ในการพิจารณาอนุมตัิจ านวนกรรมการ ขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดจ านวนผู้ที่จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบรษิทัเป็นครัง้คราวโดยใหม้จี านวนไมน้่อยกว่า 5 คน และไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร รวมทัง้
มสีดัส่วนของกรรมการทีม่สีญัชาตไิทยตามทีก่ฎหมายก าหนดซึง่ตอ้งไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ในการนี้คณะกรรมการตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาจ านวนกรรมการทีเ่หมาะสมในการก ากบัดูแล
กจิการบรษิทั คุณสมบตัแิละคุณประโยชน์ของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการทีม่ต่ีอบรษิทั โดยค านึงถงึความจ าเป็นขององค์กร 
เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัมขีนาดและองคค์ณะทีเ่หมาะสมทีสุ่ด จงึเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณาก าหนดจ านวนกรรมการ 12 คน โดยแจง้ว่าผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
ดว้ยตนเอง หรอืมผีูแ้ทนรบัมอบฉนัทะใหม้าร่วมประชุมมสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ 
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จากนัน้ เลขานุการบรษิทัชี้แจงว่าในส่วนของการแต่งตัง้กรรมการ ขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดใหน้ าวธิลีงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative 
Voting) มาใชใ้นการแต่งตัง้กรรมการ เพือ่ช่วยใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยมโีอกาสในการแต่งตัง้ตวัแทนเขา้รบัต าแหน่งกรรมการบรษิทัมากยิง่ขึน้  

นอกจากนี้ บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั
เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ตัง้แต่วนัที ่29 สงิหาคม ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งเมือ่พน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว 
ไมป่รากฏว่ามผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการแต่อย่างใด 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะคดัเลอืกและกลัน่กรองบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม โดยพจิารณาความรู ้ความสามารถ ประวตั ิและ
ประสบการณ์ในดา้นต่าง  มคีวามเขา้ใจเพยีงพอดา้นการเงนิและการธนาคาร เศรษฐกจิ กฎหมาย และอื่น  โดยค านึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุด  
ขององคก์ร การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกฎหมาย และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัมขีนาดและองคค์ณะทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 

ภายหลงัจากการพจิารณาคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบรษิทัของบุคคลทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการเหน็ควรเสนอให้ผูถ้ือหุน้พจิารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้บุคคลดงัต่อไปนี้เป็นกรรมการ
บรษิทั ทัง้นี้ ประวตัขิองบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ ปรากฏในหนงัสอืบอกกล่าวเชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัส่งไปใหท้่านผูถ้อืหุน้ 

รายนาม ต าแหน่งท่ีเสนอ 
1. นายปลวิ  มงักรกนก กรรมการอสิระ 
2. นายฮอน คทิ ชงิ (อเลก็ซานเดอร ์เอช ชงิ) กรรมการ 
3. นางอรนุช อภศิกัดิศ์ริกิุล  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ 
5. ศาสตราจารย ์ดร. ปราณี ทนิกร กรรมการอสิระ 
6. นางภทัรยีา เบญจพลชยั กรรมการอสิระ 
7. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการอสิระ 
8. ศาสตราจารย ์ดร. ตรีณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอสิระ 
9. นายสถติย ์อ๋องมณ ี กรรมการอสิระ 
10. นายทาคาช ิคุโรเมะ กรรมการ 
11. นายชอื-เหา ซุน (โฮเวริด์ ซุน) กรรมการ 
12. นายสุทศัน์ เรอืงมานะมงคล กรรมการ 

ทัง้นี้ บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ดงักล่าว ไดร้บัความเหน็ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ 

ดร. สุวรรณ วลยัเสถยีร ผูด้ าเนินการประชุม ขอใหเ้ลขานุการบรษิทัชีแ้จงผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีย่งัไม่ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนเป็นการล่วงหน้า ทีป่ระสงค์
จะลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ใหม้อบบตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หน้าทีเ่พือ่รวบรวมนบัคะแนนเสยีงส าหรบัการพจิารณาแต่งตัง้กรรมการ โดยไดอ้ธบิายวธิกีาร
ลงคะแนนเสยีงแบบสะสมในรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัจิ านวนกรรมการบรษิทัที ่12 คน และแต่งตัง้กรรมการตามทีเ่สนอ 

จากนัน้ เลขานุการบรษิทั ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า ขอ้บงัคบัของธนาคารก าหนดใหน้ าวธิลีงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใชใ้นการเลอืกตัง้
กรรมการบรษิทั โดยไดอ้ธบิายวธิกีารลงคะแนนเสยีงแบบสะสมในรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 

คุณวภิา สุวณิชย์ อาสาพทิกัษ์สทิธผิู้ถือหุน้ จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามถึงเหตุผลสนับสนุนความเป็นอสิระในการตดัสนิใจของ
กรรมการอสิระทีท่ างานมาเกนิ 9 ปี และนโยบายก าหนดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระ 

ดร. สุวรรณ วลยัเสถยีร ผูด้ าเนินการประชุม ชี้แจงเพิม่เตมิว่า ในรายนามบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการอสิระ มเีพยีง รองศาสตราจารย ์
ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ เท่านัน้ทีด่ ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระเกนิ 9 ปี ส่วนนางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ และศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทนิกร ด ารง
ต าแหน่งของกรรมการอสิระยงัไมถ่งึ 9 ปี แต่หากทัง้สองท่านไดร้บัเลอืกในครัง้นี้ กจ็ะด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระครบ 9 ปีในวาระหน้า ซึ่งวาระหนึ่ง  
ของบรษิทัมกี าหนดระยะเวลาเพยีง 1 ปี ต่างจากบรษิทัส่วนใหญ่ทีก่รรมการด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี และบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการอสิระทัง้ 
3 ท่าน เป็นบุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละความสามารถเป็นทีย่อมรบัอย่างสูง มปีระสบการณ์และความเขา้ใจในธุรกจิสถาบนัการเงนิทีเ่หมาะสม และจ า เป็นต่อ
การสนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการใหบ้รรลุเป้าหมาย 

ดร. สุวรรณ วลยัเสถยีร ผูด้ าเนินการประชุม ขอใหเ้ลขานุการบรษิทัเชญิประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนกลบัเขา้ทีป่ระชุม 
เพือ่ชีแ้จงรายละเอยีดในประเดน็ทีผู่ถ้อืหุน้สอบถาม 
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คุณสทิธโิชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามความเห็นของผู้สงัเกตการณ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ต่อจุดยนืของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุน
ไทยในการจ ากดัระยะเวลาด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระ และความยากล าบากในการสรรหากรรมการที่มคีุณภาพของธนาคารซึ่งจะต้องได้รบัความ
เหน็ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย  

นายต่อศกัดิ ์ธนชยานนท ์ผูส้งัเกตการณ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ใหค้วามเหน็ส่วนตวัต่อประเดน็ดงักล่าวว่า บุคลากรดา้นนี้ยงัมจี ากดั ส าหรบั
บุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการอสิระทัง้ 3 ท่าน ต่างกเ็ป็นบุคคลทีม่ชี ื่อเสยีง การพจิารณาในประเดน็ระยะเวลาด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระจงึ
ขึน้กบักฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมาย และวจิารณญาณของนกัลงทุนเอง ส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยจะพจิารณาเฉพาะในแง่ความเหมาะสมของ
คุณสมบตัเิป็นหลกั (Fit and Proper)  

ดร. สุวรรณ วลยัเสถยีร ผูด้ าเนินการประชุม ใหค้วามเห็นเพิม่เตมิในฐานะผูถ้อืหุน้ว่า บริษทัมรีายได้ทีเ่พิม่ขึน้สม ่าเสมอ มผีลก าไรทีด่แีละมอีตัรา
จ่ายเงนิปนัผลและราคาหุน้เทีห่มาะสม ท าใหม้คีวามไวว้างใจในกรรมการทุกท่าน  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน กล่าวขอบคุณ ดร. สุวรรณ วลยัเสถยีร และผู้ถือหุ้น และยนิดรีบัหลกัการ ขอ้เสนอแนะ 
ตลอดจนความคิดเห็นของทุกฝ่าย เกี่ยวกบัระยะเวลาด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้พจิารณา ซึ่งเป็นหลกัการที่ดีและมปีระโยชน์ แต่อย่างไรก็ด ี
หลกัการดงักล่าวอาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่วงดุลอ านาจผูบ้รหิาร เนื่องจากอาจท าใหก้รรมการอสิระด ารงต าแหน่งไม่นานเพยีงพอทีจ่ะเขา้ใจการด าเนินงาน
ของสถาบนัการเงนิ และยนืยนัว่า บุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการอสิระทัง้ 3 ท่าน ไดป้ฏบิตัหิน้าทีโ่ดยยดึประโยชน์ของผูถ้อืหุน้เป็นหลกัเสมอมา 
ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มหีลกัเกณฑ์ในการสรรหาและคดัเลอืกบุคคลมาด ารงต าแหน่งกรรมการ และมกีารประเมนิผลการท างาน
ของกรรมการและคณะกรรมการทุกปี 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทกัทว้ง หรอืซกัถามเพิม่เตมิ ดร. สุวรรณ วลยัเสถยีร ผูด้ าเนินการประชุม จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัจิ านวนกรรมการที ่12 คน 
และแต่งตัง้กรรมการตามทีเ่สนอ 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัจิ านวนกรรมการที ่12 คน ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย จ านวน 521,501,172 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 
 ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 15,002 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 17,277 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 ไมม่บีตัรเสยี      

และที่ประชุมผูถ้ือหุ้นได้มมีติอนุมติัจ านวนแต่งตัง้บุคคลดงัรายชื่อต่อไปนี้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร ด้วยวธิลีงคะแนนเสยีงแบบสะสม 
(Cumulative Voting) ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

รายนาม เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 
1. นายปลวิ  มงักรกนก 416,397,606 เสยีง 25,069,032 เสยีง 
2. นายฮอน คทิ ชงิ (อเลก็ซานเดอร ์เอช ชงิ) 707,301,926 เสยีง 214,423,572 เสยีง 
3. นางอรนุช อภศิกัดิศ์ริกิุล 441,153,286 เสยีง 467,402 เสยีง 
4. รองศาสตราจารย ์ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ 390,922,132 เสยีง 50,595,356 เสยีง 
5. ศาสตราจารย ์ดร. ปราณี ทนิกร 390,512,116 เสยีง 51,104,872 เสยีง 
6. นางภทัรยีา เบญจพลชยั 399,672,991 เสยีง 41,714,587 เสยีง 
7. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ 407,072,787 เสยีง 34,403,801 เสยีง 
8. ศาสตราจารย ์ดร. ตรีณ พงศ์มฆพฒัน์ 399,725,933 เสยีง 41,714,987 เสยีง 
9. นายสถติย ์อ๋องมณ ี 436,693,472 เสยีง 4,695,006 เสยีง 
10. นายทาคาช ิคุโรเมะ 440,921,076 เสยีง 467,402 เสยีง 
11. นายชอื-เหา ซุน (โฮวริด์ ซุน) 916,726,827 เสยีง 5,053,571 เสยีง 
12. นายสุทศัน์ เรอืงมานะมงคล 440,969,686 เสยีง 466,902 เสยีง 

 รวม 5,788,069,838 เสียง 470,176,490 เสียง 

 งดออกเสียง  206,972   เสียง   
บตัรเสีย  - ไม่มี -    
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และรบัทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั 

ดร. สุวรรณ วลยัเสถยีร ผูด้ าเนินการประชุม แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องจากในวาระที ่6 เป็นการพจิารณาเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัค่าตอบแทนกรรมการ 
จงึขอให ้ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทนิกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน กลบัเขา้มาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอยีดใหท้ีป่ระชุม
ไดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิอย่างครบถว้น 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ของบรษิทั ทสิโก้
ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2559 ผูถ้อืหุน้มมีตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงนิรางวลั ค่าตอบแทนรายเดอืน 
เบีย้ประชุม และโบนสั ใหแ้ก่ประธานคณะกรรมการไมเ่กนิ 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยใหม้ผีลตลอดไป
หรอืจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง คณะกรรมการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูถ้อืหุน้จะก าหนดจ านวนเงนิทีแ่น่นอน และจ านวนเงนิทีจ่ะจ่ายจริงในแต่ละคราว 
ทัง้นี้ ไมร่วมถงึสทิธทิีก่รรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน์อื่นเพิม่เตมิกรณไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่พิม่เตมิ  

ขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการกไ็ด ้
ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้รบัมอบหมายนัน้ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดขอบเขตหน้าที่ของกรรมการที่ได้รบัมอบหมายให้ปฏิบตัิงาน
ในคณะกรรมการชุดอื่นปรากฏตามรายละเอยีดใน ส่วนที ่2 หวัขอ้ที ่8 การจดัการ และหวัขอ้ที ่9 การก ากบัดแูลกจิการ ของรายงานประจ าปี 

ในการพจิารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณาอตัราค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและ
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยอตัราและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งสามารถจูงใจกรรมการทีม่คีวามสามารถและมคีวามส าคญัต่อ
การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ โดยหลกีเลีย่งการจ่ายค่าตอบแทนทีม่ากเกนิความจ าเป็น ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิารควรพจิารณา
ตามหลกัปฏบิตัโิดยทัว่ไปในอุตสาหกรรมนัน้  ซึง่พจิารณาจากประสบการณ์ท างาน ความตัง้ใจและความทุ่มเท รวมทัง้คุณประโยชน์ต่าง  ทีก่รรมการแต่ละคน
สามารถท าใหก้บับรษิทัได ้ในกรณทีีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหก้รรมการรายใดท าหน้าทีเ่พิม่เตมิ (เช่น การเป็นสมาชกิในคณะกรรมการต่าง  เป็นต้น) 
กรรมการรายนัน้จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่เตมิตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายหน้าที่
เพิม่เตมิดงักล่าว   

อนึ่ง ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัในกลุ่มทสิโก ้นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการของบรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ของกลุ่มแลว้ อกีทัง้ มกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดด้ ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทัในกลุ่มทสิโกใ้นรูปของเงนิรางวลั ค่าตอบแทนรายเดอืน เบี้ยประชุม และโบนัส ในรูปแบบและ
อตัราเดยีวกบัทีจ่่ายใหก้บักรรมการบรษิทั   ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยใหม้ผีลตลอดไปหรอืจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง คณะกรรมการ
บรษิัทตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผู้ถอืหุน้จะก าหนดจ านวนเงนิทีแ่น่นอน และจ านวนเงนิทีจ่่ายจรงิในแต่ละคราว ทัง้นี้ ไม่รวมถงึสทิธทิี่กรรมการจะไดร้บั
ค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน์อื่นเพิม่เตมิ กรณไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่พิม่เตมิ นอกจากนี้ยงัมคี่าตอบแทนทีม่ใิช่ตวัเงนิ อาทิ 
รถประจ าต าแหน่งส าหรบัประธานคณะกรรมการ การประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและเจา้หน้าทีข่องบรษิทั และประกนัภยักลุ่ม หรอืประกนัสุขภาพกลุ่ม 
เฉพาะส าหรบักรรมการสญัชาตไิทยทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไป  

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าอตัราค่าตอบแทน
กรรมการมคีวามเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบของกรรมการจากการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนในปจัจุบนั และพบว่า อัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัยงัต ่ากว่าค่าเฉลีย่ทัว่ไปในอุตสาหกรรมเดยีวกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนของค่าตอบแทนรายเดอืนของกรรมการ ซึ่งไม่ไดร้บั
การพจิารณาปรบัเพิม่เลย ตัง้แต่ปี 2553 ยงัต ่ากว่าระดบัอตัราปกต ิจากผลส ารวจโครงสรา้งอตัราค่าตอบแทนในรายงานของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทยอยู่ค่อนขา้งมาก คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึเสนอใหป้รบัเพิม่ค่าตอบแทนของกรรมการ จาก 40,000 บาท เป็น 50,000 บาท 
ต่อเดอืน และเสนอใหป้รบัเพิม่ค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เป็น 60,000 บาท และ 40,000 บาท ส าหรบัประธานและกรรมการ ตามล าดบั 
เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่า อตัราค่าเบีย้ประชุมมคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัระดบัภาระและความรบัผดิชอบของประธานและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการโดยขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึเหน็ควรเสนอให้ผู้ถอืหุน้พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการในรปูของเงนิรางวลั ค่าตอบแทนรายเดอืน เบี้ยประชุม และโบนัส ใหแ้ก่ประธานคณะกรรมการไม่เกนิ 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่น
ไม่เกนิท่านละ 600,000 บาทต่อปี รถประจ าต าแหน่งส าหรบัประธานคณะกรรมการ การประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและเจา้หน้าทีข่องบรษิทั และ
ประกนัภยักลุ่ม หรอืประกนัสุขภาพกลุ่ม เฉพาะส าหรบักรรมการสญัชาติไทยที่มอีายุ 60 ปีขึ้นไป โดยให้มผีลตลอดไปหรอืจนกว่าจะมกีารเปลี่ยนแปลง 
คณะกรรมการบรษิัทตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงนิที่แน่นอน และจ านวนเงนิที่จ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้นี้ ไม่รวมถึ งสิทธิที่
กรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน์อื่นเพิม่เตมิ กรณีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่พิม่เตมิ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบค่าตอบแทนกรรมการในปจัจุบนั ซึ่งมกีารปรบัเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ เบี้ยประชุมของประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย และเบีย้ประชุมของกรรมการบรหิารดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ ดงันี้  
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 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 ค่าตอบแทนปี 2559 ค่าตอบแทนปี 2560 (ปีทีเ่สนอ) 

เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 
(ร้อยละ) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชมุ 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชมุ 

(บาท/เดอืน) (บาท/ครัง้) (บาท/เดอืน) (บาท/ครัง้) 
คณะกรรมการบริษทั      
ประธานคณะกรรมการบรษิทั 200,000 - 200,000 - - 
กรรมการ 40,000 - 50,000 - 25.0 
ทีป่รกึษาคณะกรรมการ 40,000 - 40,000 - - 

คณะกรรมการบริหาร      
ประธานคณะกรรมการบรหิาร - 40,000 - 60,000 50.0 
กรรมการบรหิาร - 35,000 - 40,000 14.3 

คณะกรรมการตรวจสอบ      
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 55,000 - 60,000 9.1 
กรรมการตรวจสอบ - 40,000 - 40,000 - 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน - 50,000 - 60,000 20.0 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน - 40,000 - 40,000 - 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ      
ประธานคณะก ากบัดแูลกจิการ - 50,000 - 60,000 20.0 
กรรมการก ากบัดแูลกจิการ - 40,000 - 40,000 - 

ส าหรบัคณะกรรมการบรหิาร จะไม่มกีารจ่ายค่าเบี้ยประชุมใหแ้ก่สมาชกิของคณะกรรมการบรหิารทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืพนักงานทีป่ฏบิตัหิน้าที่
เตม็เวลาของบรษิทัในกลุ่มทสิโก ้

 ค่าตอบแทนท่ีมิใช่ตวัเงิน 
1. รถประจ าต าแหน่งส าหรบัประธานคณะกรรมการ  
2. การประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและเจา้หน้าทีข่องบรษิทั  
3. ประกนัภยักลุ่ม หรอืประกนัสุขภาพกลุ่ม เฉพาะส าหรบักรรมการสญัชาตไิทยทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไป 

คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนในอตัราใหมใ่หแ้ก่กรรมการในรูปของเงนิรางวลั ค่าตอบแทนรายเดอืน เบี้ยประชุม 
และโบนัส ใหแ้ก่ประธานคณะกรรมการไม่เกนิ 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกนิท่านละ 600,000 บาทต่อปี รถประจ าต าแหน่งส าหรบั
ประธานคณะกรรมการ การประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบรษิัท และประกนัภยักลุ่ม หรอืประกนัสุขภาพกลุ่ม เฉพาะส าหรบั
กรรมการสญัชาตไิทยทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไป โดยใหม้ผีลตลอดไปหรอืจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง คณะกรรมการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูถ้อืหุน้จะก าหนด
จ านวนเงนิทีแ่น่นอน และจ านวนเงนิทีจ่ะจ่ายจรงิในแต่ละคราว ทัง้นี้ ไม่รวมถงึสทิธทิีก่รรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน์อื่นเพิม่เตมิกรณีไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่พิม่เตมิตามทีเ่สนอ 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทกัทว้งหรอืซกัถาม ดร. สุวรรณ วลยัเสถยีร ผูด้ าเนินการประชุม จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการและรบัทราบ
ค่าตอบแทนกรรมการในปจัจุบนั ทัง้นี้ กรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ ถอืเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีจงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุม ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย จ านวน 515,535,158 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.85 
 ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 17,810 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 19,762 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 ไมม่บีตัรเสยี      

และรบัทราบค่าตอบแทนกรรมการในปจัจุบนั 
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เมื่อที่ประชุมพจิารณาวาระที่เกี่ยวขอ้งกบักรรมการเสรจ็สิ้นแล้ว บุคคลทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการทุกท่านจงึกลับเขา้ร่วม
ประชุมในวาระต่อไป 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2560 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2560 และขอให้ รองศาสตราจารย์ 
ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนด
จ านวนเงนิค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชีบรษิทัส าหรบัปี 2560 ตามแนวปฏบิตัเิรื่อง
การคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีและน าเสนอต่อคณะกรรมการเพือ่เสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี 

คณะกรรมการโดยขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยไดร้บัค่าตอบแทนจ านวนไม่เกนิ 8,630,000 บาทแบ่งเป็นค่าตอบของบรษิทัจ านวนไม่เกนิ 590,000 บาท และ
ค่าตอบแทนของบรษิทัย่อยในกลุ่มทสิโกท้ัง้ 9 บรษิทั เป็นจ านวนรวมไมเ่กนิ 8,040,000 บาท และเป็นค่าบรกิารอื่นเป็นจ านวนรวมไมเ่กนิ 3,050,000 บาท 

1. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4499 และ/หรอื 
2. นางสาวรชัดา ยงสวสัดิว์าณชิย ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4951 และ/หรอื 
3. นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4172 

โดยผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผูส้อบบญัชไีด้ ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชดีงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแลว้ ส่วนประวตัขิองผูส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่าน ปรากฏในหน้า 107-109 ของหนงัสอืบอกกล่าวเชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัส่งไปใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าแลว้ 

ส าหรบัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ส าหรบัปี 2560 เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 16.6 หรอื 1,230,000 บาท เป็นการปรบัเพิม่
ของค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีเป็นไปตามปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้ ตามการบงัคบัใชม้าตรฐานบญัชใีหม่ หลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้ง และสอดคลอ้งกบัขอบเขตงานที่
เพิม่ขึน้ของบรษิทัในกลุ่มทสิโก ้ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2560 

คุณวภิา สุวณชิย ์อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย กล่าวถงึค่าตอบแทนผูส้อบบญัชทีีเ่พิม่ขึน้ในปี 2560 เนื่องจากการซื้อธุรกจิ
ลกูคา้รายย่อยจากธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) นัน้ หากบรษิทัไดด้ าเนินการซื้อธุรกจิดงักล่าวเสรจ็สิ้นแลว้ ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
จะปรบัลดลงเป็นอตัราเดมิหรอืไม ่

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองกลุ่มทสิโกท้ีเ่พิม่ขึน้จากเดมิทีร่อ้ยละ 16.6 เนื่องจากการเพิม่สายธุรกิจ
บตัรเครดติ ซึ่งธุรกจิดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ท าใหข้อบเขตงานของผูส้อบบญัชเีพิม่ขึน้ ส่วนการตรวจสอบธุรกรรมในการซื้อ
ธุรกจิลกูคา้รายย่อยจากธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) จะเป็นการประเมนิสนิทรพัย์และหนี้สนิของธุรกจิทีไ่ดร้บัโอนมาซึ่งคาดว่าจะ
เสรจ็สมบรูณ์ภายในปี 2560 จะปรากฏอยู่ในค่าบรกิารอื่น 

คุณสทิธโิชค บุญวณชิย ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า จากการตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัทีผ่่านมา ทางบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั พบขอ้บกพร่อง
ในงบการเงนิหรอืไม ่และขอทราบสาเหตุของการปรบัเพิม่ค่าสอบบญัชขีองบรษิทั ออล-เวยส์ จ ากดั รวมถงึค่าบรกิารอื่นทีเ่พิม่ขึน้ 

นางยุพด ีสจัจะวรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ชีแ้จงว่า จากการตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัไม่พบขอ้บกพร่องที่
มนียัส าคญั 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสรมิว่า ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชทีีป่รบัเพิม่ขึน้ของบรษิทั ออล-เวย์ส จ ากดั มสีาเหตุจากการซื้อธุรกจิ
บตัรเครดติของบรษิทั ออล-เวย์ส จ ากดั ซึ่งแตกต่างจากธุรกจิเดมิ ท าใหท้างบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั จะต้องตรวจสอบกระบวนการด าเนินธุรกจิและ
ธุรกรรมต่าง  เพิม่มากขึน้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัช ี

นางยุพด ีสจัจะวรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ชี้แจงเพิม่เตมิว่า ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัอยู่ที ่590,000 
บาท เนื่องจากบรษิทัไมไ่ดม้ธีุรกจิกบับุคคลภายนอก โดยรายไดห้ลกัจะมาจากการบรหิารงานใหก้บักลุ่มบรษิทัซึ่งมคีวามซบัซ้อนน้อยและเป็นธุรกจิโฮลดิ้ง 
ท าใหค้่าตอบแทนผู้สอบบญัชขีองบรษิทัอยู่ในระดบันี้ ส าหรบับรษิทั ออล-เวย์ส จ ากดั จะมกีารเพิม่ธุรกจิบตัรเครดติเพิม่ขึน้มา ท าใหผู้้สอบบญัชจีะต้อง
ตรวจสอบกระบวนการด าเนินธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
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ส่วนการเพิม่ขึน้ของค่าบรกิารอื่น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่า ค่าบรกิารอื่นทีก่ าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงนิสูงสุดทีจ่ะจ่าย ซึ่งขึ้นอยู่กบั 
2 ส่วน คอื การตรวจสอบการโอนเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Funds Transfer: EFT) เพิม่เตมิตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และ
การตรวจสอบธุรกรรมในการซื้อธุรกจิลกูคา้รายย่อยจากธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทกัทว้งหรอืซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 
2560 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2560 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย จ านวน 521,299,310 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.95 
 ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 231,710 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 
 งดออกเสยีง จ านวน 7,906 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 ไมม่บีตัรเสยี      

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบับริษทัท่ี 31 องคป์ระชมุ 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทัที ่31 องคป์ระชุม และขอใหเ้ลขานุการบรษิทัน าเสนอต่อทีป่ระชุม 

เลขานุการบรษิทัเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทัที ่31 องคป์ระชุม ดงันี้ 

กลุ่มทสิโกมุ้ง่เน้นการด าเนินธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพภายใต้การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพื่อใหก้ารปฏบิตัติามบทบาทดา้นการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี
เป็นไปอย่างครบถ้วน ดงันัน้ องค์ประชุมคณะกรรมการควรจะมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางปฏิบตัิตามการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีเรื่อง แนวปฏบิตัิที่ดสี าหรบัคณะกรรมการ จงึเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจา รณาอนุมตัิการแก้ไข
ขอ้บงัคบัขอ้ที ่31 องคป์ระชุม ดงันี้ 

“ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีทีป่ระธาน
กรรมการไมอ่ยู่ในทีป่ระชุม หรอืไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในทีป่ระชุม 

การวนิิจฉยัชี้ขาดในทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 

กรรมการคนหนึง่มเีสยีงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการทีม่สี่วนไดเ้สยีในเรือ่งใดไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั
ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชี้ขาด” 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ที ่31 องคป์ระชุม 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทกัทว้ง หรอืซกัถาม ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ที ่31 องคป์ระชุม ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ที ่31 องค์ประชุม ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย จ านวน 521,512,107 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 
 ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 13,002 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 13,817 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 ไมม่บีตัรเสยี      

 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบับริษทัท่ี 33 อ านาจกรรมการ 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทัที ่33 อ านาจกรรมการ และขอใหเ้ลขานุการบรษิทัน าเสนอต่อทีป่ระชุม 

เลขานุการบรษิทัเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทัที ่33 อ านาจกรรมการ ดงันี้ 

กลุ่มทสิโกมุ้ง่เน้นการด าเนินธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพภายใต้การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพื่อใหก้ารปฏบิตัติามบทบาทดา้นการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี
เป็นไปอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการในการก ากบัดูแลและตดิตามการด าเนินงานของบรษิทั  อ านาจของกรรมการ
จงึควรไดร้บัการระบุอย่างชดัเจนในขอ้บงัคบับรษิทั นอกจากนี้ คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการยงัไดเ้สนอแนะใหป้รบัปรุงการลงนามโดยกรรมการผูม้อี านาจ
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เป็นระบบการลงนามโดยกรรมการสองท่าน เพือ่ใหม้กีารถ่วงดุลอ านาจตามหลกัของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุน้พจิารณา
อนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ที ่33 อ านาจกรรมการ ดงันี้ 

“คณะกรรมการมอี านาจและหน้าทีจ่ดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคน ปฏบิตัิการอย่างใดอย่างหนึง่แทนคณะกร รมการก็ได้ ส าหรบัค่าตอบแทน
กรรมการผูไ้ดร้บัมอบหมายนัน้ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้ าหนด 

ประธานคณะกรรมการบรหิารหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืกรรมการบรหิารอืน่ คนใดคนหนึง่ร่วมกนัจ านวนสองคน มอี านาจลงลายมอืชือ่และ
ประทบัตราส าคญัของบรษิทักระท าการใดๆ แทนบรษิทัได ้

คณะกรรมการมอี านาจพจิารณาก าหนด และแกไ้ขเปลีย่นแปลงชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั” 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ที ่33 อ านาจกรรมการ 

คุณวภิา สุวณชิย ์อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ขอทราบเหตุผลในการแกไ้ขอ านาจกรรมการ  

ประธานฯ ขอใหน้างภทัรยีา เบญจพลชยั ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ เป็นผูช้ ีแ้จง 

ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ ชี้แจงว่า บรษิทัตัง้ใจทีจ่ะพฒันาการก ากบัดูแลกจิการใหด้ขี ึน้มาโดยตลอด ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกบั
ขอ้แนะน าของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เช่นเดยีวกบัการแกไ้ขอ านาจกรรมการในครัง้นี้ จะท าใหเ้กดิการถ่วงดุลอ านาจของกรรมการมากขึน้  

เมื่อไม่มผีู้ถือหุ ้นทกัท้วงหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบัข้อที่ 33 อ านาจกรรมการ 
ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ที ่33 อ านาจกรรมการ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย จ านวน 518,889,307 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.49 
 ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 13,002 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 2,636,617 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.51 
 ไมม่บีตัรเสยี      

 

วาระท่ี 10 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ กล่าวเชญิใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็หรอืซกัถามเรือ่งต่าง  ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินกจิการของบรษิทั 

คุณสุรยิา สุวรรณมานิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายของพนักงานที่เพิม่ขึ้นกบัจ านวนหนี้สูญในงบการเงนิ  และ
การเปรยีบเทยีบสดัส่วนค่าใชจ้่ายกบัองคก์รอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้เป็นผูช้ ีแ้จง 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้ชีแ้จงว่า ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัพนกังานมคีวามสมัพนัธก์บัผลประกอบการของกจิการ แต่กม็ปีจัจยัอื่นประกอบดว้ย 
ซึง่หนี้สญูและการส ารองหนี้สญูถอืเป็นค่าใชจ้่ายหลกัตวัหนึ่ง ทีม่ผีลต่อผลประกอบการของสถาบนัการเงนิ ส าหรบัอตัราส่วนทีถู่กใชค้ านวณเปรยีบเทยีบ
มากทีสุ่ดในอุตสาหกรรมการเงนิคอื Cost to Income Ratio ซึง่หลายปีทีผ่่านมาทสิโกส้ามารถรกัษาอตัราส่วนทีต่ ่ากว่าค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมมาโดยตลอด  

คุณสทิธโิชค บุญวณิชย์ ผูถ้อืหุน้ สอบถามถงึการจา้งผูพ้กิารหรอืผูด้อ้ยโอกาสเป็นพนักงาน และการช่วยเหลอืสนับสนุนการด าเนินงานของทสิโก้
จากกรรมการทีเ่ป็นชาวต่างชาต ิ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้ชีแ้จงว่า ทสิโกจ้า้งผูพ้กิารหรอืผูด้อ้ยโอกาสเป็นพนกังานบางส่วนถงึจะไม่ครบจ านวนตามเกณฑ์ก าหนด แต่ทสิโก้
ไดใ้หค้วามร่วมมอืกบัรฐับาลในการส่งเสรมิผูพ้กิาร โดยสนับสนุนงบประมาณจ่ายเงนิเดอืนแก่ผูพ้กิารแทนสภากาชาดไทย ซึ่งถอืเป็นการช่วยเหลือตามที่
กฎหมายก าหนด 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า กรรมการทีเ่ป็นชาวต่างชาตเิป็นผูเ้ชีย่วชาญทางการเงนิจากต่างประเทศและใหก้ารสนับสนุนในการแนะน าลูกคา้และ
นกัลงทุนชาวต่างชาตแิก่ทสิโก ้
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ประธานฯ แจง้ว่า นอกจากนี้ ไดม้ผีูถ้อืหุน้ส่งค าถามมายงับรษิทัล่วงหน้าเกีย่วกบัผลกระทบของเทคโนโลยทีางการเงนิหรอื FINTECH และความพรอ้ม
ของทสิโกใ้นการน าเทคโนโลยดีงักล่าวมาใช ้ซึง่เหน็ควรใหม้กีารตอบในทีป่ระชุม และขอให ้นางอรนุช อภศิกัดิศ์ริกิุล ประธานคณะกรรมการบรหิาร เป็นผูช้ ีแ้จง 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร ชี้แจงว่า FINTECH คอื การน าเทคโนโลยมีาใชก้บับรกิารทางการเงนิ เช่น ในกรณีของพรอ้มเพย์ (PromptPay) 
ซึ่งเพิม่ความสะดวกสบายใหผู้้ใชบ้รกิารทางการเงนิมากขึน้ กลุ่มทสิโกไ้ด้เตรยีมความพร้อมดา้น FINTECH โดยเน้นไปที่การพฒันาปรบัเปลีย่นกระบวน  
การท างานทัง้หมดใหเ้ป็นเทคโนโลยสีมยัใหม ่(Transformation) ทัง้ในส่วนของการใหบ้รกิารลกูคา้ ส่วนการปฏบิตังิานภายใน และส่วนการวเิคราะห์ โดย
การพฒันาจะเริม่จากการใหบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัท์มอืถอื (Mobile Banking) แก่ลูกคา้ก่อนภายในปี 2560 รวมถงึการบรกิารบตัร (Card) และ
บตัรเสมอืน (Virtual Card) และ จะปรบัปรุงการด าเนินงานภายในใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึ้นภายในปี 2561 ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและทดแทนการเพิม่
บุคลากร และสุดทา้ยในส่วนการวเิคราะหเ์พือ่พฒันาและส่งเสรมิการขายใหด้ยีิง่ข ึน้  

คุณสทิธโิชค บุญวณชิย ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามถงึผลกระทบของเทคโนโลยทีีก่า้วหน้าขึน้ต่อจ านวนพนกังาน เช่น การขอสนิเชือ่ผ่านระบบออนไลน์  

ประธานคณะกรรมการบรหิาร ชี้แจงว่า เทคโนโลยทีีก่า้วหน้าขึน้จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการปล่อยสนิเชื่อ แต่การจดัการความเสีย่งโดยเฉพาะ
ความเสี่ยงการทุจรติยงัคงจ าเป็นต้องใช้บุคลากรจ านวนหนึ่งในการตรวจสอบ ในภาพรวมเชื่อว่าประสทิธภิาพที่ดจีะช่วยให้กจิการขยายใหญ่ขึ้ นได้
โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเพิม่บุคลากร 

ประธานฯ อ่านค าถามจากผูถ้อืหุน้ทีส่่งมายงับรษิทัล่วงหน้าเพิม่เตมิ เกีย่วกบัเหตุผลทีซ่ื้อธุรกจิลูกคา้รายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“SCBT”) ก าหนดเสรจ็สิน้ของกระบวนการซื้อธุรกจิ การรบัรูร้ายไดจ้ากรายการดงักล่าว และแนวทางของทสิโกว้่าจะยงัคงใหบ้รกิาร
ผลติภณัฑบ์างประเภททีเ่ป็นจุดเด่นของ SCBT เพือ่รกัษาฐานลกูคา้เดมิหรอืไม ่และขอให ้นายศกัดิช์ยั พชีะพฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูช้ ีแ้จง 

นายศกัดิช์ยั พชีะพฒัน์ ชี้แจงว่า เหตุผลของการเขา้ซื้อกจิการเนื่องจากกลุ่มทสิโกต้้องการขยายฐานลูกคา้และกลุ่มผลติภณัฑ์ใหค้รบวงจรมากขึน้ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ได้มมีติอนุมตักิารรบัโอนธุรกจิลูกค้ารายย่อยจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในช่วงเชา้ของวนัที ่20 เมษายน 2560 ในขัน้ตอนต่อไปจะเป็นการโอนขอ้มลูเขา้ระบบงานและเชญิพนักงานบางส่วนจาก SCBT มาร่วมงานกบัทสิโก ้
ทัง้นี้ ธนาคารมเีป้าหมายในการด าเนินการทัง้หมดใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2560 และจะรบัรู้รายได้เมื่อกระบวนการเสรจ็สิ้นลงแลว้ โดยจะด าเนินการอย่าง
รอบคอบระมดัระวงัและใหเ้กดิความต่อเนื่องกบับรกิารทีใ่หแ้ก่ลกูคา้ ซึง่เป็นประเดน็ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยใหค้วามส าคญั ส าหรบัผลติภณัฑ์ซึ่งมจีุดเด่น
บางประเภทในธุรกจิที่กลุ่มทสิโกซ้ื้อมาจาก SCBT เช่น ดอกเบี้ยเงนิฝากในอตัราสูง หรอืมกีารส่งเสรมิการขาย (Promotion) ทีด่ ีคงจะมกีารพจิารณา
อีกครัง้หนึ่งว่าผลติภณัฑ์ดงักล่าวตอบสนองความต้องการลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มทสิโก้ได้ดเีพยีงไร ซึ่งหากพจิารณาแล้วมผีลตอบแทน 
ทีเ่หมาะสมเมือ่เทยีบกบัความเสีย่ง และช่วยมอบบรกิารทีด่ใีหแ้ก่ลูกคา้ กอ็าจพจิารณาขยายขอบเขตใหก้วา้งขึน้ได ้ส าหรบัธุรกจิบตัรเครดติ กลุ่มทสิโก้
ไดเ้จรจาใหท้มีงานของ SCBT ดแูลลกูคา้อย่างต่อเนื่องต่อไปอกี 12 เดอืน หลงัจากเสรจ็สิน้กระบวนการส่งมอบธุรกจิ ซึ่งจะช่วยการถ่ายทอดความเชีย่วชาญ
ใหก้บัทมีงานของกลุ่มทสิโกด้ว้ย 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรื่องอื่นใดใหท้ีป่ระชุมพจิารณาแลว้ ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีส่ละเวลามาประชุมและไดเ้สนอขอ้คดิเหน็
ต่าง  ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั และกล่าวปิดประชุมเวลา 16.45 น.   
 
 
 

- ปลวิ มงักรกนก - 

(นายปลวิ มงักรกนก) 
ประธานทีป่ระชุมและประธานคณะกรรมการบรษิทั 

 



เอกสารแนบ 3 
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ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 2 พิจารณาให้สตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2560 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี  
 

รายงานจากคณะกรรมการ 
 

เศรษฐกจิไทยในปี 2560 ขยายตวัอย่างต่อเนื่อง ดว้ยอตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ทีร่อ้ยละ 3.9 จากภาคการ
ส่งออกที่ขยายตวัดขี ึ้น และปรมิาณนักท่องเที่ยวที่เดนิทางเขา้มาจ านวนมากขึ้นตลอดปี ภาคการบริโภคโดยรวมเริม่ฟ้ืนตวัตามระดบัความเชื่ อมัน่ของ
ผูบ้รโิภคทีเ่พิม่ขึน้และรายไดภ้าคการเกษตรทีป่รบัตวัดขี ึน้ อย่างไรกด็ ีภาคครวัเรอืนยงัคงระมดัระวงัในการใชจ้่ายจากหนี้ครวัเรอืนทีย่งัคงอยู่ในระดบัสูง 
การลงทุนภาคเอกชนยงัคงทรงตวั แต่เริม่ส่งสญัญาณแนวโน้มทีด่ขี ึน้ในอนาคต ในขณะทีก่ารใชจ้่ายภาครฐัทีจ่ะช่วยพยุงการเติบโตของเศรษฐกิ จยงัคง
เป็นไปอย่างเชือ่งชา้ เศรษฐกจิในประเทศบางส่วนไดร้บัอานิสงส์จากการขยายตวัของเศรษฐกจิโลก ทัง้นี้ ธนาคารกลางสหรฐัฯ ปรบัขึน้ดอกเบี้ย 3 ครัง้ในปี 
2560 มาอยู่ทีร่อ้ยละ 1.5 สะทอ้นความแขง็แกร่งของเศรษฐกจิสหรฐัฯ ในขณะทีเ่ศรษฐกจิฝ ัง่ยุโรปเริม่กลบัมาฟ้ืนตวั ส่วนเศรษฐกจิจนียงัคงเตบิโตไดด้อีย่าง
ต่อเนื่อง แมต้อ้งเผชญิกบัความกดดนัหลายดา้น จากการควบคุมระดบัหนี้สาธารณะ และความรอ้นแรงของการเตบิโตของภาคอสงัหารมิทรพัย์ 

 แมส้ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมจะขยายตวัได้ด ีแต่ธุรกจิธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2560 ยงัคงเติบโตอย่างเชื่องช้า ด้วยอัตราการขยายตวัของ
สนิเชือ่เพยีงรอ้ยละ 4.4 การเตบิโตของสนิเชือ่ถูกจ ากดัโดยระดบัหนี้ภาคครวัเรอืนทีอ่ยู่ในระดบัสงู ภาคธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทีอ่่อนแอ และการขาด
ปจัจยัสนบัสนุนจากการลงทุนภาคเอกชนขนาดใหญ่ ธุรกจิธนาคารพาณิชย์ยงัคงเจอกบัแรงกดดนัจากคุณภาพสนิทรพัย์ ซึ่งไดร้บัผลกระทบมาจากภาค
ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่เปราะบาง สนิเชื่อบุคคลทีไ่ม่มหีลกัประกนั และปญัหาลูกหนี้บรรษทัขนาดใหญ่บางราย รวมถงึแรงกดดนัจากการปฏบิตัิ
ตามกฎเกณฑข์องทางการ ทัง้กฎหมายและกฎระเบยีบใหม่ โดยเฉพาะมาตรฐานบญัช ีIFRS 9 ทีก่ าลงัจะมผีลบงัคบัใช ้จะส่งผลกระทบต่อธนาคารพาณิชย์
ไทยในแงต่น้ทุนการปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีซ่บัซอ้นมากขึน้ ในขณะเดยีวกนั ประเทศไทยยงัคงขบัเคลือ่นไปสู่ “ไทยแลนด ์4.0 และเศรษฐกจิยุคดจิทิลั” ด้วย
การใช้ระบบการช าระเงนิแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ผ่านระบบพร้อมเพย์ (Prompt-Pay) อย่างแพร่หลาย และการเริม่ใช้
จ่ายเงนิผ่านระบบ “QR Code (ควิอารโ์คด้)” เพือ่ผลกัดนัประเทศไทยเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสดอย่างเตม็ตวั 

แมว้่าธุรกจิธนาคารพาณชิยจ์ะชะลอตวัในภาพรวม ทสิโกย้งัคงสามารถสรา้งผลประกอบการปี 2560 อย่างยอดเยีย่ม ดว้ยก าไรสุทธจิ านวน 6,090 
ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 21.7 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้า นอกจากผลส าเรจ็ดา้นผลก าไร ทสิโกย้งัสามารถบรหิารคุณภาพสนิทรพัย์ไดด้ ีส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนี้  
ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดต่้อสนิเชื่อรวมลดลงอย่างต่อเนื่องสวนทางกบัอุตสาหกรรม อกีทัง้ผลประกอบการทีแ่ขง็แกร่งขึน้มปีจัจยัสนับสนุนจากการเติบโตของ
รายไดค้่าธรรมเนียม โดยเฉพาะธุรกจินายหน้าประกนัภยั และธุรกจิทีเ่กี่ยวกบัตลาดทุน อย่างไรก็ด ีกลุ่มทสิโกย้งัคงระมดัระวงัในการเตรียมตวัรบัมอืกบั
ความไม่แน่นอนในอนาคตและการเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยทสิโกป้รบัเพิม่อตัราส่วนเงนิส ารองต่อหนี้ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้อยู่ในระดบัสูงทีสุ่ด
ในอุตสาหกรรม สอดคลอ้งกบันโยบายการตัง้ส ารองอย่างระมดัระวงั โดยเงนิกองทุนของธนาคารทสิโกย้งัคงแขง็แกร่งทีสุ่ดด้วยอตัราส่วนเงนิกองทุนต่อ
สนิทรพัย ์(BIS Ratio) อยู่ทีร่อ้ยละ 20.7 

ในปี 2560 ทสิโกป้ระสบความส าเรจ็ในการรบัโอนธุรกจิลูกคา้รายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ( “SCBT”) 
เป็นทีเ่รยีบรอ้ย ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2560 การรบัโอนกจิการด าเนินไปอย่างราบรื่น จากความทุ่มเทและร่วมมอืของพนักงานทสิโกแ้ละพนักงาน SCBT 
โดยมเีป้าหมายเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างสะดวกสบายที่สุด ทัง้นี้  ธุรกิจลูกค้ารายย่อยของทิสโก้ขยายตัวมากขึ้น ครอบคลุมผลิตภณัฑ์และบริการ
ที่หลากหลาย รวมถึงเพิม่ธุรกจิใหม่ ทัง้สนิเชื่อบ้าน สนิเชื่อธุรกจิขนาดเล็ก ธุรกจิบตัรเครดติ สนิเชื่อส่วนบุคคล และบรกิารธนบดธีน กจิผ่านรูปแบบ
การใหบ้รกิารขายผลติภณัฑก์ารลงทุนจากหลากหลายบรษิทั (Open-Architecture) การรบัโอนธุรกจิส่งผลใหส้นิเชื่อรวมของกลุ่มเตบิโตขึน้ ในส่วนของ
การเตบิโตของธุรกจิหลกั ทสิโกมุ้ง่เน้นการเตบิโตในกลุ่มสนิเชือ่เพือ่การอุปโภคบรโิภคทีม่หีลกัประกนัผ่านช่องทางสาขา “สมหวงั เงนิสัง่ได”้ ในขณะทีธุ่รกจิ
นายหน้าประกนัภยัเริม่เป็นธุรกจิที่มคีวามส าคญัเพิม่มากขึ้น ทสิโก้เปิดตวับรษิัทลูกบรษิัทใหม่ “บรษิัท ทสิโก้ อินชวัรนัส์ โซลูชัน่ จ ากดั” เพื่อจดัสรร
ผลติภณัฑป์ระกนัและบรกิารทีด่เียีย่มใหก้บัลกูคา้ดว้ยประสทิธภิาพสงูสุด 

ปี 2560 เป็นอกีปีทีด่สี าหรบัธุรกจิลูกคา้บรรษทั โดยเฉพาะบรกิารทีเ่กีย่วกบัตลาดทุน ในภาวะทีต่ลาดหุน้เอื้ออ านวย ทสิโกส้ามารถน าเสนอ
การขายหุน้ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิและผูน้ าในการรบัประกนัการจ าหน่ายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ลกูคา้บรรษทัหลาย
ราย อกีทัง้ ธนาคารทสิโกย้งัใหส้นิเชือ่บรษิทัขนาดใหญ่และสนิเชื่อโครงการต่างๆ อย่างหลากหลาย ในส่วนของธุรกจิลูกคา้ธนบดแีละจดัการกองทุน ปีที่
ผ่านมาประสบความส าเรจ็อย่างดเียีย่ม โดยมสีนิทรพัย์ภายใต้การบรหิารเตบิโตอย่างแขง็แกร่ง ตามผลประกอบการกองทุนทีม่ ัน่คงและการ ใหบ้รกิาร ที่
ปรกึษาทางการเงนิทีม่คีุณภาพ ทสิโกน้ าเสนอบรกิาร Open Architecture โดยลงนามความร่วมมอืร่วมกบั 10 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนชัน้น า 
เพือ่คน้หาผลติภณัฑก์ารลงทุนทีด่ทีีสุ่ดเพือ่เสนอใหก้บัลกูคา้  

ทสิโก้ให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลกจิการที่ดมีาโดยตลอด มุ่งมัน่ที่จะด าเนินตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีเพื่อเน้นย ้า ในแนว
ปฏบิตัทิีด่เีลศิ ทสิโกไ้ดร้บัการจดัอนัดบัใหอ้ยู่ในกลุ่มตน้ๆ ของการประเมนิการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน หรอื “บรษิทัทีม่กีารก ากบัดูแลกจิการ
ดเีลศิ” จากผลส ารวจการก ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทยประจ าปี 2560 โดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) นอกจากนี้ แนวทางการพฒันา
อย่างยัง่ยนืถูกน ามาเป็นหลกัในการด าเนินธุรกจิอย่างเต็มรูปแบบ โดยค านึงถงึผลกระทบของธุรกจิต่อเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และสงัคมในทุกแง่มุม ในปีนี้ 
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ทสิโกไ้ดร้บัเลอืกเป็นหนึ่งใน “หุน้ยัง่ยนื” (Thailand Sustainability Investment -THSI) ประจ าปี 2560 จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สะทอ้นผล
การด าเนินงานทีย่อดเยีย่มในแงม่มุของสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล (ESG) เพื่อสรา้งการเตบิโตอย่างยัง่ยนื ซึ่งเป็นปจัจยัทีน่ักลงทุนใหค้วามส าคญั 
นอกจากนี้  ทิสโก้ยงัคงด าเนินโครงการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นในการให้ความรู้ทางการเงนิแก่เยาวชนและชุมชนผ่ าน
การรเิริม่ใหม่ๆ  และกจิกรรมการใหค้วามรูต่้างๆ มาโดยตลอด 

ส าหรบัปี 2561 เศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มทีจ่ะฟ้ืนตวั โดยคาดว่าจะไดร้บัปจัจยัสนบัสนุนจากภาคการส่งออก การท่องเทีย่ว และการลงทุนภาครฐั
ที่แขง็แกร่ง ในขณะที่ภาพรวมการด าเนินงานของธุรกจิธนาคารพาณิชย์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยทีางการเงนิ (ฟินเทค) และบรกิาร
ทางการเงนิระบบดจิทิลัทีเ่ริม่เขา้มามผีลกระทบมากขึน้ ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเริม่ลดขนาดองค์กร โดยการลดจ านวนสาขาและจ านวนพนักงาน  
เพื่อเตรยีมพรอ้มรบัความท้าทายทีก่ าลงัจะมาถึง ทสิโก้ได้เตรยีมความพรอ้มผ่านการเริม่โครงการ Business Transformation และใชท้ี่ปรกึษาทางดา้น
เทคโนโลย ีเพือ่ขบัเคลือ่นธุรกจิไปสู่รปูแบบใหม ่ในขณะทีย่งัคงยดึมัน่แนวทางการท าธุรกจิทีเ่น้นลดความสญูเปล่าและด าเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพ มกีาร
บรหิารพนักงานที่มปีระสทิธภิาพ และการจดัการต้นทุนที่เหมาะสม ท าให้ทสิโก้มคีวามต้องการจ านวนเครอืข่ายสาขาและการลงทุนทีน้่อยกว่า ตลอดจน
สามารถปรบัตวัไดเ้ป็นอย่างดแีมใ้นภาวะทีม่คีวามเปลีย่นแปลงและความทา้ทายในช่วงเวลานี้ 

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการขอขอบคุณ ลูกคา้ พนัธมติรทางธุรกจิ และผูถ้อืหุน้ทีใ่หก้ารสนับสนุนทสิโกต้ลอดมาอย่างยาวนานแมใ้นช่วงเวลา  
ทีย่ากล าบาก เราเชือ่ว่า ดว้ยความตัง้ใจ ทุ่มเท และความร่วมมอืกนัของผูบ้รหิารและพนักงาน รวมทัง้คู่คา้ ทสิโกจ้ะสามารถรกัษาการเตบิโตอย่างมคีุณภาพ
อย่างต่อเนื่องในปี 2561 และปีต่อๆไป 
 

คณะกรรมการ 



เอกสารแนบ 4 
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ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 3 พิจารณารบัรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  

เสนอต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

ความเหน็  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (กลุ่มบรษิทั) ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ
รวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบกระแสเงนิสดรวมส าหรบัปีสิ้นสุดวนั
เดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ทิสโก้
ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัของ
บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และเฉพาะของบรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่วร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อ
การตรวจสอบงบการเงนิ ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกบั การตรวจสอบงบการเงนิ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุใน
ขอ้ก าหนดนัน้ดว้ย ขา้พเจา้เชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงนิส าหรบังวดปจัจุบนั 
ขา้พเจา้ไดน้ าเรือ่งเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ได้แสดงความเหน็
แยกต่างหากส าหรบัเรือ่งเหล่านี้  

ขา้พเจ้าได้ปฏบิตัิงานตามความรบัผดิชอบทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นวรรค ความรบัผดิชอบของผู้สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิ  ในรายงานของขา้พเจ้า 
ซึ่งไดร้วมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรื่องเหล่านี้ดว้ย การปฏบิตังิานของขา้พเจา้ไดร้วมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อก ารประเมนิ
ความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิ ผลของวธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ่งไดร้วมวธิกีารตรวจสอบส าหรบั
เรือ่งเหล่านี้ดว้ยได ้ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิโดยรวม 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวธิกีารตรวจสอบส าหรบัแต่ละเรือ่งมดีงัต่อไปนี้ 

ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูของเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ 

ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 1.6.9 และ 3.6 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัมเีงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้จ านวน 251,384 ลา้นบาท 
(คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 83 ของยอดสนิทรพัยร์วม) และค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูจ านวน 11,447 ลา้นบาท ซึ่งเป็นจ านวนทีม่นีัยส าคญั การประมาณการค่าเผื่อหนี้
สงสยัจะสญูของเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้อา้งองิตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปรบัปรุงเพิม่ดว้ยจ านวนเงนิเพิม่เตมิที่คาดว่าจะเกบ็จาก
ลกูหนี้ไมไ่ด ้ซึง่อาศยัขอ้สมมตฐิานในการประมาณการหลายประการ ดงันัน้ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทัจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจอย่างสูงในการพจิารณาขอ้สมมติ
ดงักล่าวส าหรบัการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เมือ่ลูกหนี้มปีญัหาในการจ่ายช าระคนืหนี้เงนิต้นและดอกเบี้ย ดงันัน้ขา้พเจา้จงึใหค้วามส าคญั
กบัการตรวจสอบความเพยีงพอของค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูของเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ โดยการท าความเขา้ใจกระบวนการประมาณการและการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของกลุ่มบรษิทั ประเมนิและ
ทดสอบระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วกบัการบนัทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ การรบัช าระหนี้ของเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนี้ และการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสยั
จะสญูของเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ ไดแ้ก่ กระบวนการจดัชัน้หนี้ การประเมนิมลูค่าหลกัประกนั โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ และเลอืกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบ
การปฏบิตัติามการควบคุมทีก่ลุ่มบรษิทัออกแบบไว้ การสอบทานความถูกต้องของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญกบัแหล่งทีม่าของ
ขอ้มูลเหล่านัน้ การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบขอ้สมมติทีก่ลุ่มบรษิัทใช้กบัขอ้มูลที่เกดิขึน้จรงิในอดตี ความสม ่าเสมอในการประยุกต์ใช้ข้อสมมตดิงักล่าว และ



-23- 

พจิารณาวธิกีารทีก่ลุ่มบรษิทัเลอืกใชใ้นการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญส าหรบัลูกหนี้สนิเชื่อแต่ละประเภท สอบทานความครบถ้วนของขอ้มลู
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และทดสอบความถูกตอ้งของการจดัชัน้เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ี

นอกจากนี้ ขา้พเจา้ไดป้ระเมนิค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญทีค่ านวณโดยผูบ้รหิารโดยการสุ่มเลอืกลูกหนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสถานะคงคา้งของลูกหนี้ 
การจดัชัน้หนี้ ความมอียู่จรงิของหลกัประกนั และทดสอบการค านวณมลูค่าหลกัประกนั และค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กลุ่มบรษิัท
ก าหนดส าหรบัการกนัเงนิส ารองเป็นรายลกูหนี้ และขา้พเจา้ไดท้ดสอบการค านวณค่าความน่าจะเป็นทีลู่กหนี้จะผดินัดช าระหนี้ (Probability of default) และ
รอ้ยละของความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้เมือ่ลูกหนี้ผดินัดช าระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss given default) และทดสอบการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญดงักล่าว
ส าหรบัการกนัเงนิส ารองเป็นกลุ่มลกูหนี้ (Collective Approach) 

การรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้ 

กลุ่มบรษิทัมนีโยบายการรบัรูร้ายไดต้ามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 1.6.1 โดยรายไดข้องกลุ่มบรษิทัมรีายไดด้อกเบี้ยจากเงนิใหส้นิเชื่อ
ทีร่บัรู้ในปี 2560 จ านวน 16,469 ลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ 68 ของรายได้รวม ซึ่งถือเป็นรายได้หลกัของกลุ่มบรษิัท โดยขา้พเจา้ให้ความสนใจในการรบัรู้
รายไดด้งักล่าวเนื่องจากมลีูกคา้จ านวนมากราย ซึ่งประกอบดว้ยลูกคา้รายย่อย ลูกคา้รายใหญ่ และลูกคา้ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งสัญญาเงนิให้
สนิเชื่อมหีลากหลายประเภทและมเีงือ่นไขการรบัรูร้ายไดท้ีแ่ตกต่างกนั ท าใหก้ลุ่มบรษิทัมวีธิกีารรบัรูร้ายไดด้อกเบี้ยทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละปร ะเภท
ของสญัญา นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้โดยอาศยัการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหลกั ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึใหค้วามสนใจกบั
การตรวจสอบรายไดด้อกเบีย้ว่าไดร้บัรูด้ว้ยมลูค่าถูกตอ้งตามทีค่วรจะเป็น 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบโดยการศกึษาท าความเขา้ใจ ประเมนิและสุ่มทดสอบการออกแบบและการปฏบิตัิงานของระบบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการปล่อยสนิเชื่อการรบัช าระเงนิ การรบัรูร้ายไดด้อกเบี้ย และการหยุดรบัรูร้ายไดด้อกเบี้ย และ
ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างสัญญาเงินให้สินเชื่อเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการเงินให้สินเชื่อ การรับช าระหนี้  และการรับรู้รายได้ดอกเบี้ ยว่าเป็นไป              
ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญา และสอดคลอ้งกบันโยบายการรบัรูร้ายไดข้องกลุ่มบรษิทั นอกจากนี้ ขา้พเจา้ไดท้ าการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูบญัชรีายได้
ดอกเบีย้และสุ่มตรวจสอบรายการปรบัปรุงบญัชทีีส่ าคญัทีท่ าผ่านใบส าคญัทัว่ไป 

การซื้อธุรกจิ 

ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 1.5 ในวนัที ่1 ตุลาคม 2560 บรษิทัย่อยของกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั 
ออล-เวยส์ จ ากดั ด าเนินการรบัโอนธุรกจิลกูคา้รายย่อยจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมถงึสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยั สนิเชื่อส่วนบุคคล สนิเชื่อธุรกจิ
รายย่อย บรกิารธนบดธีนกจิ เงนิฝากรายย่อยและธุรกจิบตัรเครดติ ณ วนัทีซ่ื้อกจิการ บรษิทัย่อยไดร้บัรูแ้ละวดัมลูค่าสนิทรพัย์ทีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้าและหนี้สนิ 
ทีร่บัมาดว้ยมลูค่ายุตธิรรมจากการวดัมลูค่าตามวธิซีื้อ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญักบัรายการซื้อธุรกจินี้เนื่องจากเป็นรายการที่มสีาระส าคญัต่องบการเงนิ
โดยรวมและฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจอย่างมากในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ที่ได้มาและหนี้สนิที่รบัมาดงักล่าว โดยมูลค่าของ
สนิทรพัย์และหนี้สนิที่รบัโอนมามจี านวน 33,965 ลา้นบาท และ 15,576 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 11 ของสนิทรพัย์รวม และร้อยละ 6 ของ
หนี้สนิรวมของงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึใหค้วามสนใจกบัการตรวจสอบการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิที่ ไดม้าว่า
ไดม้กีารรบัรูด้ว้ยมลูค่าทีเ่หมาะสม 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้ตกลงและเงือ่นไขในสญัญาซื้อขายธุรกจิ และสอบถามกบัฝา่ยบรหิารถงึลกัษณะและวตัถุประสงค์ในการเขา้ท ารายการซื้อดงักล่าว
เพือ่ประเมนิว่ารายการซื้อธุรกจิดงักล่าวสอดคลอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื่อง การรวมธุรกจิหรอืไม่ นอกจากนี้ ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบมลูค่า
การซื้อธุรกจิกบัเอกสารประกอบการประเมินมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้าและหนี้สนิทีร่บัมา ทีร่ะบุในเอกสารการวดัมลูค่าตามวธิซีื้อซึ่ง
จดัท าโดยบรษิทัย่อย โดยพจิารณาวธิกีารและขอ้สมมตต่ิางๆทีส่ าคญัทีใ่ชใ้นการค านวณหามลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิ ทดสอบขอ้สมมตทิีส่ าคญั
กบัขอ้มลูในอดตีของบรษิทัย่อยและขอ้มลูเกีย่วกบัอุตสาหกรรม เช่น อตัราดอกเบี้ย เป็นต้น และทดสอบการค านวณมลูค่ายุตธิรรมดงักล่าว ตลอดจน
สอบทานการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัรายการซื้อธุรกจิดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ข้อมลูอ่ืน 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ซึ่งรวมถงึขอ้มลูทีร่วมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบรษิทั แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชี  
ทีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ซึง่คาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิดงักล่าวไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วามเชือ่ม ัน่ในรปูแบบใดๆ ต่อขอ้มลูอื่นนัน้ 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิหรอื
กบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรอืไม ่หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ 
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เมือ่ขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบรษิทัตามทีก่ล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
จะสือ่สารเรือ่งดงักล่าวใหผู้ม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลทราบเพือ่ใหม้กีารด าเนินการแกไ้ขทีเ่หมาะสมต่อไป 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบั
การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงนิที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส า คญั
ไมว่่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงาน
ต่อเนื่องในกรณีที่มเีรื่องดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบักจิการที่ด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บรหิารมคีวามตัง้ใจที่จะเลิ กกลุ่มบรษิัทหรอื
หยุดด าเนินงานหรอืไมส่ามารถด าเนินงานต่อเนื่องอกีต่อไปได ้

ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั  

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิ
อนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่
อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชือ่ม ัน่ในระดบัสงูแต่ไมไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลู
ทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามีสาระส าคญัเมือ่คาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใช้
งบการเงนิเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจ้าใช้ดุลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานดงัต่อไปนี้ดว้ย 

 ระบุและประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผิดพลาด 
ออกแบบและปฏบิตัิงานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริ ต
จะสูงกว่าความเสีย่งที่เกดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การ
แสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งที่
ผูบ้รหิารจดัท า 

 สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรบักจิการที่ด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บรหิาร และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ทีไ่ดร้บัว่ามคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถ
ของกลุ่มบรษิัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญั ขา้พเจ้าจะต้องให้ขอ้สงัเกตไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ถงึการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในงบการเงนิ หรอืหากเหน็ว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเ จา้
จะแสดงความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ 
อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

 ประเมนิการน าเสนอโครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนประเมนิว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการหรอืของกจิกรรมทางธุรกจิภายในกลุ่มบรษิทั
เพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดแูล และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ข้าพเจา้
เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลในเรือ่งต่างๆ ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเด็นทีม่นีัยส าคญั
ทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นียัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจ้าได้ให้ค ารบัรองแก่ผูม้หีน้าที่ในการก ากบัดูแลว่า ขา้พเจ้าได้ปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เกีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระและ ได้สื่อสารกบั
ผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็นอสิระของขา้พเจา้ และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ  

จากเรื่องทัง้หลายทีส่ ื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแล ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่างๆที่มนีัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิในงวดปจัจุบนัและ
ก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ไวใ้นรายงานของผู้สอบบญัช ีเว้นแต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้ เปิดเผย
เรื่องดงักล่าวต่อสาธารณะหรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกดิขึ้น ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผู่ม้สี่วนไดเ้สยีสาธารณะจะไดจ้ากการสือ่สารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้ 
 
 

 
สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4499 
 
บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 12 กุมภาพนัธ ์2561 
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บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรพัย์

เงนิสด 1,324,808     1,149,005     70            70            

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ 3.2 44,647,149   38,067,417   237,201     533,562     

เงนิลงทนุสทุธิ 3.4, 3.8 7,547,143     7,188,845     869,582     781,885     

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยและการรว่มค้าสทุธิ 3.5 573,925       442,750       20,069,104  19,469,082  

เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้ค้างรบั 3.6, 3.8

   เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้ 271,125,255  245,114,243  3,540,000   1,803,100   

   ดอกเบีย้ค้างรบั 715,653       520,704       -              -              

   รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้ค้างรบั 271,840,908  245,634,947  3,540,000   1,803,100   

   หกั: รายได้รอตดับญัชี (19,741,455)  (20,180,240)  -              -              

   หกั: ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 3.7 (11,447,166)  (7,973,890)    -              -              

   หกั: ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ 3.7 (8,948)         (9,748)         -              -              

รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ 240,643,339  217,471,069  3,540,000   1,803,100   

ทรพัย์สนิรอการขายสทุธิ 3.8, 3.9 5,274          7,366          -              -              

อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุสทุธิ 3.10 32,396        32,157        834,503     778,245     

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สทุธิ 3.11 2,653,195     2,652,515     864,555     922,233     

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนสทุธิ 3.12 537,696       567,053       182,482     196,303     

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชี 3.30 743,145       513,602       150,550     147,654     

ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าสทุธิ 2,342,040     1,373,757     -              -              

เงนิปนัผลค้างรบัจากบรษิทัย่อย -                -                4,132,342   2,762,188   

สนิทรพัย์อืน่ 3.13 2,338,299     1,806,862     165,801     141,969     

รวมสินทรพัย์ 303,388,409  271,272,398  31,046,190  27,536,291  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
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บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสิน

เงนิรบัฝาก 3.14 180,803,844  155,067,524  -              -              

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ 3.15 4,017,507     5,196,603     -              -              

หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 431,361       180,242       -              -              

หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 3.3 29,815        34,118        -              -              

ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้ ืม 3.16 71,078,619   70,328,919   7,440,000   5,930,000   

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3.17 734,853       576,114       154,228     124,230     

หนี้สนิภาษีเงนิได้รอตดับญัชี 3.30 15,633        2,581          -              -              

เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าสทุธิ 2,216,256     1,510,870     -              -              

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 729,377       753,021       34,268       18,574       

ภาษีเงนิได้นติบุิคคลค้างจ่าย 849,052       565,781       24,690       37,001       

หนี้สนิอืน่ 3.18 7,750,327     5,731,082     1,433,367   1,190,304   

รวมหน้ีสิน 268,656,644  239,946,855  9,086,553   7,300,109   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



-28- 

 

   
(นางอรนุช อภิศกัด์ิศิริกลุ)  (นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล) 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้ 5

   ทนุจดทะเบยีน

      หุน้บุรมิสทิธ ิ33,858 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 339            339            339           339           

      หุน้สามญั 800,669,437 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 8,006,694     8,006,694     8,006,694   8,006,694   

8,007,033     8,007,033     8,007,033   8,007,033   

   ทนุทีอ่อกและช าระแลว้

      หุน้บุรมิสทิธ ิ9,859 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท

          (31 ธนัวาคม 2559: หุน้บุรมิสทิธ ิ10,758 หุน้ 

             มลูค่าหุน้ละ 10 บาท) 99              108            99            108           

      หุน้สามญั 800,645,624 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท

          (31 ธนัวาคม 2559: หุน้สามญั 800,644,724 หุน้ 

             มลูค่าหุน้ละ 10 บาท) 8,006,456     8,006,447     8,006,456   8,006,447   

8,006,555     8,006,555     8,006,555   8,006,555   

สว่นเกนิมลูค่าหุน้

   สว่นเกนิมลูค่าหุน้บุรมิสทิธิ -                -                87            95            

   สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 1,018,408     1,018,408     7,031,436   7,031,428   

     1,018,408     1,018,408     7,031,523   7,031,523   

องค์ประกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ 1,653,202     1,447,136     241,442     104,978     

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 801,000       801,000       801,000     801,000     

   ยงัไม่ได้จดัสรร 23,125,364   19,951,807   5,879,117   4,292,126   

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 34,604,529   31,224,906   21,959,637  20,236,182  

สว่นของผูม้สีว่นได้เสยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อย 127,236       100,637       -              -              

รวมส่วนของเจ้าของ 34,731,765   31,325,543   21,959,637  20,236,182  

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 303,388,409  271,272,398  31,046,190  27,536,291  

-                -                -              -              

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม
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บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้ดอกเบีย้ 3.22 16,469,499  16,011,544  52,349      49,741      

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 3.23 (4,814,713)   (5,091,110)   (96,201)     (101,506)   

รายได้ดอกเบี้ยสทุธิ 11,654,786  10,920,434  (43,852)     (51,765)     

รายได้ค่าธรรมเนยีมและบรกิาร 6,395,607 5,396,850 -             -             

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนยีมและบรกิาร (250,021)     (230,082)     (16,983)     (13,477)     

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 3.24 6,145,586   5,166,768   (16,983)     (13,477)     

ขาดทนุสทุธจิากธุรกรรมเพือ่ค้าและปรวิรรต

   เงนิตราต่างประเทศ 3.25 (86,773)      (9,468)        (84,761)     (6,945)      

ก าไรสทุธจิากเงนิลงทนุ 3.26 41,968       12,594       -             -             

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุตามวธิสีว่นได้เสยี 3.5.2 130,420      131,212      -             -             

รายได้เงนิปนัผลรบั 138,178      78,973       4,132,342  2,762,188  

ค่าปรบัทีเ่กีย่วเนื่องจากเงนิใหส้นิเชื่อ 375,524      364,260      -             -             

รายได้ค่าสง่เสรมิการขายทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิ 751,879      273,903      -             -             

รายได้การบรหิารงานสนบัสนุน 3.34 -               -               2,117,903  1,781,876  

รายได้จากการด าเนนิงานอืน่ๆ 3.28 125,952      121,637      88,995      75,138      

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 19,277,520  17,060,313  6,193,644  4,547,015  

ค่าใช้จ่ายสง่เสรมิการขายทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิ 774,535      302,924      -             -             

รวมรายได้จากการด าเนินงานสทุธิ 18,502,985  16,757,389  6,193,644  4,547,015  

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนกังาน 5,081,799   4,298,798   1,153,393  888,837    

ค่าตอบแทนกรรมการ 12,740       12,745       12,740      12,745      

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ์ 1,149,814   970,203      431,075    366,543    

ค่าภาษีอากร 256,526      208,869      2,214       1,762       

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิการอืน่ๆ 3.29 1,260,224   1,050,415   116,603    81,128      

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 7,761,103   6,541,030   1,716,025  1,351,015  

หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยค่า 3.27 3,098,265   3,972,366   -             -             

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7,643,617   6,243,993   4,477,619  3,196,000  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 3.30 1,526,310   1,220,410   60,530      77,070      

ก าไรส าหรบัปี 6,117,307   5,023,583   4,417,089  3,118,930  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 3.31

รายการทีจ่ะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุเผือ่ขาย 3.20 270,399      59,888       172,458    15,580      

สว่นแบ่งก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ในการรว่มค้า:

   การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสดของการรว่มค้า 755           27,431       -             -             

ผลกระทบของภาษีเงนิได้ 3.30, 3.32 (55,109)      (11,978)      (34,492)     (3,116)      

รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 

   - สทุธจิากภาษีเงนิได้ 216,045      75,341       137,966    12,464      

รายการทีจ่ะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (155,385)     (40,122)      (36,641)     (6,745)      

ผลกระทบของภาษีเงนิได้ 3.30, 3.32 30,909       7,995         7,328       1,349       

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 

   - สทุธจิากภาษีเงนิได้ (124,476)     (32,127)      (29,313)     (5,396)      

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี 91,569       43,214       108,653    7,068       

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 6,208,876   5,066,797   4,525,742  3,125,998  

การแบ่งปันก าไร

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัฯ 3.33 6,090,008   5,005,894   4,417,089  3,118,930  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นได้เสยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อย 27,299       17,689       

6,117,307   5,023,583   

การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัฯ 6,181,910   5,050,062   4,525,742  3,125,998  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นได้เสยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อย 26,966       16,735       

6,208,876   5,066,797   

ก าไรต่อหุ้นของผูถ้อืหุ้นของบริษทัฯ

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 3.33 7.61          6.25          5.52         3.90         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัจ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 
 

ประวติับุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดบัท่ี 1 
 

ช่ือ-นามสกลุ : นายปลิว มงักรกนก 
ต าแหน่งท่ีเสนอเพ่ือรบัการแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 
อายุ : 69 ปี 
สาัชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา : - Master of Business Administration (Finance), University of California at Los Angeles, USA 

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

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

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

: ไมม่ ี 

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 2,221,010 หุน้ หรอื รอ้ยละ 0.28% ของ 
(ณ วนัที ่1 มกราคม 2561)   หุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไมม่ ี 
จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 
  คณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  คณะกรรมการบรษิทั 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 9 ปี 5 เดอืน ปี           
(ณ กุมภาพนัธ ์2561)  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ กนัยายน 2551) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560) 
  (ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ ตัง้แต่ กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 5 ปี 8 เดอืน) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 8 ปี 8 เดอืน 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ กรกฎาคม 2552) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560) 
  (ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ ตัง้แต่  กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 5 ปี 8 เดอืน) 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบนั 
กลุ่มทิสโก้ 
 2555-ปจัจุบนั กรรมการอสิระ บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 
 2553-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการ  
 2555-ปจัจุบนั กรรมการอสิระ บมจ. ธนาคารทสิโก ้
 2552-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการ  
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบนั (ต่อ) 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
บรษิทัอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไมม่ ี   

บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ (จ านวน 1 แห่ง) 
2559-ปจัจุบนั รองประธานกรรมการ / กรรมการบรหิารทรพัยากรบุคคล บมจ. สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิ่ง 
2555-ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บรษิทัอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (จ านวน 3 แห่ง) 
2559-ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั อมตะ สปรงิ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
2554-ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ชชัวาลย-์รอยลั แฮสโคนิ่ง จ ากดั  
2553-ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ดไีซน์ 103 อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  

หน่วยงานอืน่ (จ านวน 4 แห่ง) 
2558-ปจัจุบนั ทีป่รกึษา สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
2554-ปจัจุบนั รองประธานกรรมการ มลูนิธทิสิโกเ้พือ่การกุศล 
2554-ปจัจุบนั กรรมการ มลูนิธหิมอเสม พริง้พวงแกว้ 
2547-ปจัจุบนั กรรมการอ านวยการ สมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
2556-2558 
 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ ส านกับรหิารหลกัสตูรวศิวกรรมนานาชาต ิ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2555-2558 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน บมจ. สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิ่ง 
2550-2558 รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

คณุสมบติัเพ่ิมเติมส าหรบักรรมการอิสระ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย   
2. มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะต่อไปนี้กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
ในปจัจุบนัหรอืในชว่ง 2 ปี ทีผ่่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า   
2.2 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย   
2.3 มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัซึง่อาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ   
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ประวติับุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดบัท่ี 2 
 

ช่ือ-นามสกลุ : นายฮอน คิท ชิง (อเลก็ซานเดอร ์เอช ชิง)  
ต าแหน่งท่ีเสนอเพ่ือรบัการแต่งตัง้ : กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
อายุ : 40 ปี 
สาัชาติ : นิวซแีลนด ์
วฒิุการศึกษา : - Bachelor of Science (Economics), Massachusetts Institute of Technology, USA 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ไมม่ ี
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

: ไมม่ ี

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ ไมม่ ี
(ณ วนัที ่1 มกราคม 2561)  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไมม่ ี
จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 
  คณะกรรมการบรษิทั 3 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ (รอ้ยละ 50) 
  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 3 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ (รอ้ยละ 50) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  (ปจัจุบนัไมไ่ดด้ ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทสิโก)้ 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 8 9 ปี 5 เดอืน 
(ณ กุมภาพนัธ ์2561)  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ กนัยายน 2551) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้  
  (ปจัจุบนัไมไ่ดด้ ารงต าแหน่งกรรมการในบมจ. ธนาคารทสิโก)้ 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบนั 
กลุ่มทิสโก้ 

2553-ปจัจุบนั รองประธานคณะกรรมการ บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 
2551-ปจัจุบนั กรรมการ  
2551-ปจัจุบนั กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
บรษิทัอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไมม่ ี   

บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
ไมม่ ี   

บรษิทัอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (จ านวน 3 แห่ง) 
2558-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร Cottonwood Management, LLC 
2555-ปจัจุบนั Managing Director  Capcelona Advisors, LLC  
2551-ปจัจุบนั Senior Advisor CDIB & Partners Investment Holding Corporation  

หน่วยงานอืน่ 
ไมม่ ี   

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
2553-2557 รองประธานคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารทสิโก ้
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ประวติับุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดบัท่ี 3 
 

ช่ือ-นามสกลุ : นางอรนุช  อภิศกัด์ิศิริกลุ 
ต าแหน่งท่ีเสนอเพ่ือรบัการแต่งตัง้ : กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
อายุ : 59 ปี 
สาัชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา : - ปรญิญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์(บรหิารธุรกจิ) มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ 

- บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (การเงนิ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- บรหิารธุรกจิบณัฑติ (บญัชแีละการเงนิ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : การอบรมภายนอก 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
- Directors Certification Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  
- Anti-Corruption Training Program for Corporate and Executives สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย  

- Thailand Insurance Leadership Program สถาบนัวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู 
- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT 5) สถาบนัวทิยาการการคา้  
การอบรมภายใน 
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบนัไทยพฒัน์ 
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer 

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited  
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

: ไมม่ ี

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ ไมม่ ี
(ณ วนัที ่1 มกราคม 2561)  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไมม่ ี
จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 
  คณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการบรหิาร 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  คณะกรรมการธนาคาร 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการบรหิาร 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 9 ปี 5 เดอืน  ปี 
(ณ กุมภาพนัธ ์2561)  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ กนัยายน 2551) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 12 ปี 10 เดอืน 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ 22 เมษายน 2548) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ 20 เมษายน 2560) 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบนั 
กลุ่มทิสโก้ 

2553-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการบรหิาร บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 
2551-ปจัจุบนั กรรมการ  
2553-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการบรหิาร บมจ. ธนาคารทสิโก ้
2548-ปจัจุบนั กรรมการ  
2557-ปจัจุบนั  ประธานคณะกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบนั (ต่อ) 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
บรษิทัอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไมม่ ี   

บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
ไมม่ ี   

บรษิทัอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 
ไมม่ ี   

หน่วยงานอืน่ (จ านวน 5 แห่ง) 
2560-ปจัจุบนั นายกสมาคม สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
2560-ปจัจุบนั รองประธานกรรมการ สภาธุรกจิตลาดทุนไทย (FETCO) 
2560-ปจัจุบนั กรรมการ โครงการการสรา้งแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย 

ในการต่อตา้นทุจรติ 
2558-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการ SHIFT Fund Facility Investment The United Nations Capital Development Fund 
2554-ปจัจุบนั กรรมการ มลูนิธทิสิโกเ้พือ่การกุศล 

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
กลุ่มทิสโก้ 

2553-2559 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้ บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 
2556-2557 รกัษาการหวัหน้าพฒันาธุรกจิและกลยุทธ ์  
2557-2560 ประธานคณะกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทสิโก ้จ ากดั 
2554-2560 กรรมการ บรษิทั ศนูยก์ารเรยีนรูท้สิโก ้จ ากดั 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
2558-2560 กรรมการ สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
2555-2556 อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
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ประวติับุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดบัท่ี 4 
 

ช่ือ-นามสกลุ : รองศาสตราจารย ์ดร. องัครตัน์ เพรียบจริยวฒัน์ 
ต าแหน่งท่ีเสนอเพ่ือรบัการเลือกตัง้ : กรรมการอิสระ 
อายุ : 63 ปี 
สาัชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา : - Doctor of Philosophy (Accounting), New York University, USA 

- บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

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

- หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูรต่อตา้นการทุจรติส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance  
- สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- ประกาศนียบตัร International Financial Reporting Standard (IFRS) โดย The Institute of 

Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 
การอบรมภายใน 
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

: ไมม่ ี

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ ไมม่ ี
(ณ วนัที ่1 มกราคม 2561)  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไมม่ ี
จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 
  คณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  คณะกรรมการบรษิทั 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 9 ปี 5 เดอืน  
(ณ กุมภาพนัธ ์2561)  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ กนัยายน 2551) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560) 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้ 4 ปี 10 เดอืน 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ เมษายน 2556) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560) 
เหตผุลในการเสนอแต่งตัง้กรรมการ
อิสระท่ีด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปี
ต่อเน่ืองกนั 

: รองศาสตราจารย์ ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ เป็นบุคลากรที่มคีวามรู้และความสามารถเป็นที่
ยอมรบัอย่างสงู มปีระสบการณ์และความเขา้ใจในธุรกจิสถาบนัการเงนิทีเ่หมาะสมและจ าเป็นต่อการ
สนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการใหบ้รรลุเป้าหมาย 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบนั 
กลุ่มทิสโก้ 

2556-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป   
2551-ปจัจุบนั กรรมการอสิระ  
2556-ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารทสิโก ้

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
บรษิทัอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไมม่ ี   

บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ (จ านวน 1 แห่ง) 
2557-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง บมจ. ซโีอแอล 
2551-ปจัจุบนั กรรมการอสิระ  
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บรษิทัอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (จ านวน 1 แห่ง) 
2559-ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัยเ์พือ่ธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

หน่วยงานอืน่ (จ านวน 5 แห่ง) 
2559-ปจัจุบนั คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง การรถไฟแห่งประเทศไทย 
2557-ปจัจุบนั กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
2555-ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบ องคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะ 

แห่งประเทศไทย 
2545-ปจัจุบนั คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบญัชภีาครฐั กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั 
2535-ปจัจุบนั ทีป่รกึษาฝา่ยก ากบับรษิทัจดทะเบยีน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
กลุ่มทิสโก้ 

2554-2556 ทีป่รกึษาคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน  

2552-2558 คณะท างานเพือ่ตดิตามการปฏบิตัดิา้นบญัชแีละบรรษทัภบิาล ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัย ์

2540-2559 รองศาสตราจารย์ คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
2549-2558 ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล กองทุนเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบเีอฟ 
2555-2558 ทีป่รกึษาคณะกรรมการตรวจสอบ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
2555-2556 คณะอนุกรรมการการเงนิงบประมาณและการลงทุน การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

คณุสมบติัเพ่ิมเติมส าหรบักรรมการอิสระ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย   
2. มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะต่อไปนี้กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
ในปจัจุบนัหรอืในชว่ง 2 ปี ทีผ่่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า   
2.2 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย   
2.3 มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัซึง่อาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ   
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ประวติับุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดบัท่ี 5 
 

ช่ือ-นามสกลุ : ศาสตราจารย ์ดร. ปราณี ทินกร 
ต าแหน่งท่ีเสนอเพ่ือรบัการแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 
อายุ : 68 ปี 
สาัชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา : - Doctor of Philosophy (Economics), University of Pennsylvania, USA 

- Master of Art (Economics), University of Pennsylvania, USA 
- Bachelor of Art (Economics), Swarthmore College, USA 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : การอบรมภายนอก 
- หลกัสตูร Directors Accreditation สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Audit Committee สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Directors Certification สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Financial Institutions Governance สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร วธิปีฏบิตัสิ าหรบับอรด์ในการก ากบัดแูลการป้องกนัและรบัมอืภยัไซเบอร ์
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

การอบรมภายใน 
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบนัไทยพฒัน์ 
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer 

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

: ไมม่ ี

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ ไมม่ ี
(ณ วนัที ่1 มกราคม 2561)  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไมม่ ี
จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 
  คณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  (ปจัจุบนัไมไ่ดด้ ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทสิโก)้ 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 9 ปี 1 เดอืน 
(ณ กุมภาพนัธ ์2561)  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ ธนัวาคม 2551) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560) 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้  
  (ปจัจุบนัไมไ่ดด้ ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทสิโก)้ 
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เหตผุลในการเสนอแต่งตัง้กรรมการ
อิสระท่ีด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปี
ต่อเน่ืองกนั 

: ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทนิกรเป็นบุคลากรทีม่คีวามรู้และความสามารถเป็นที่ยอมรบัอย่างสูง มี
ประสบการณ์และความเขา้ใจในธุรกจิสถาบนัการเงนิที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการสนับสนุนการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการใหบ้รรลุเป้าหมาย 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบนั 
กลุ่มทิสโก้ 

2556-ปจัจุบนั  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 
2551-ปจัจุบนั กรรมการอสิระ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
บรษิทัอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไมม่ ี   

บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
ไมม่ ี   

บรษิทัอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 
ไมม่ ี   

หน่วยงานอืน่ (จ านวน 3 แห่ง) 
ก.พ.2561-ปจัจุบนั ภาคสีมาชกิ ประเภทวชิาสงัคมศาสตร ์ ส านกังานราชบณัฑติยสภา 
 สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์ส านกัธรรมศาสตรแ์ละการเมอืง  
2560-ปจัจุบนั กรรมการจดัท าพจนานุกรมศพัทเ์ศรษฐศาสตร ์  
2552-ปจัจุบนั กรรมการสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกรกิ 
2551-ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร มลูนิธสิถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) 
2548-ปจัจุบนั กรรมการสภา  

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
กลุ่มทิสโก้ 

2551- 2556 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 
2552-2556 กรรมการอสิระ                                                       บมจ. ธนาคารทสิโก ้
 กรรมการตรวจสอบ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน   
2557-2559 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ องคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะ 
2555-2559 กรรมการนโยบาย แห่งประเทศไทย 
2522-2556                      อาจารยป์ระจ าคณะเศรษฐศาสตร ์                          มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

คณุสมบติัเพ่ิมเติมส าหรบักรรมการอิสระ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย   
2. มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะต่อไปนี้กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
ในปจัจุบนัหรอืในชว่ง 2 ปี ทีผ่่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า   
2.2 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย   
2.3 มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัซึง่อาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ   

 
  



-40- 

ประวติับุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดบัท่ี 6 
 

ช่ือ-นามสกลุ : นางภทัรียา เบาจพลชยั 
ต าแหน่งท่ีเสนอเพ่ือรบัการแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 
อายุ : 63 ปี 
สาัชาติ : ไทย  
วฒิุการศึกษา : - พาณชิยศาสตรม์หาบณัฑติ (บรหิารธุรกจิ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชบีณัฑติ (บญัชทีฤษฎ)ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสตูรผูบ้รหิาร (The Executive Program) มหาวทิยาลยัมชิแิกน ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- ประกาศนียบตัรดา้นการสอบบญัชชีัน้สงู จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : การอบรมภายนอก 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  
- หลกัสตูร Directors Certification สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Financial Institutions Governance สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Directors Certification Update สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Driving Company Success with IT สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Annual Convention 2016 "Thriving in a Changing World", United Kingdom Institute of Directors  
- 2017 Flagship Conference “the Sustainability Imperative”, Singapore Institute of Directors 
การอบรมภายใน 
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบนัไทยพฒัน์ 
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer 

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

: ไมม่ ี

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ ไมม่ ี
(ณ วนัที ่1 มกราคม 2561)  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไมม่ ี
จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 
  คณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  คณะกรรมการธนาคาร 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 7 ปี 8 เดอืน  ปี 
(ณ กุมภาพนัธ ์2561)  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ มถุินายน 2553) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 7 ปี 0 เดอืน 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ กุมภาพนัธ ์2554) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560) 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบนั 
กลุ่มทิสโก้ 

2556-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 
2554-ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  
2554-ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารทสิโก ้ 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบนั 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
บรษิทัอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไมม่ ี   

บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ (จ านวน 2 แห่ง) 
2559-ปจัจุบนั กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคม  
 ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา  
2557-ปจัจุบนั กรรมการอสิระ และ กรรมการก ากบัดูแลกจิการ บมจ. อสมท  
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บรษิทัอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (จ านวน 2 แห่ง) 
2556-ปจัจุบนั กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกกล๊าส  
2553-ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั บา้นร่วมทางฝนั จ ากดั 

หน่วยงานอืน่ (จ านวน 8 แห่ง) 
2560-ปจัจุบนั ทีป่รกึษาส าหรบัมาตรการลงโทษทางแพ่ง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ 
 อนุกรรมการวนิิจฉยัการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบง ากจิการ ตลาดหลกัทรพัย ์
2558-ปจัจุบนั กรรมการบรหิารกองทุนผูส้งูอายุ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
2556-ปจัจุบนั คณะกรรมการพจิารณา SET AWARD และ 

อนุกรรมการศนูยพ์ฒันาการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2556-ปจัจุบนั ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษดา้นบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
2556-ปจัจุบนั กรรมการ สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
2556-ปจัจุบนั กรรมการประเมนิกองทุนหมนุเวยีน กระทรวงการคลงั 
2553-ปจัจุบนั ทีป่รกึษา สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
2553-ปจัจุบนั ผูพ้พิากษาสมทบในศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและการคา้ ศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง 
2550-ปจัจุบนั ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน  

2554-2560 กรรมการจรรยาบรรณ สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัป์ 
2553-2560 คณะกรรมการวนิยักรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรพัย ์
2554-2559 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้า

แห่งประเทศไทย 
2554-2557 คณะกรรมการพจิารณากรรมการแห่งปี สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
2553-2556 กรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจ ากระทรวงกลาโหม ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 
2551-2555 กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิในคณะกรรมการประกอบธุรกจิคนต่างดา้ว กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์

คณุสมบติัเพ่ิมเติมส าหรบักรรมการอิสระ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย   
2. มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะต่อไปนี้กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
ในปจัจุบนัหรอืในชว่ง 2 ปี ทีผ่่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า   
2.2 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย   
2.3 มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัซึง่อาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ   
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ประวติับุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดบัท่ี 7 
 

ช่ือ-นามสกลุ : นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์ 
ต าแหน่งท่ีเสนอเพ่ือรบัการแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 
อายุ : 68 ปี 
สาัชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา : - M.B.A. (Banking & Finance), North Texas State University, USA 

- บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- Certificate of Executive Program in International Management,  

Stanford-National University of Singapore 
- Certificate of Building, Leading & Sustaining Innovation Organization,  

Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, USA 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : การอบรมภายนอก 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  
- หลกัสตูร Directors Certification Update สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Directors Certification สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Directors Accreditation สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Financial Institutions Governance สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูรต่อตา้นการทุจรติส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Risk Management Committee สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Breakfast Talk 3/2017 “Corporate Disclosures: What are investors looking for beyond 

financial measures?” สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
การอบรมภายใน 
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบนัไทยพฒัน์ 
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer 

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

: ไมม่ ี

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ ไมม่ ี
(ณ วนัที ่1 มกราคม 2561)  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไมม่ ี
จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 
  คณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ (รอ้ยละ 83.33) 
  คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  (ปจัจุบนัไมไ่ดด้ ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทสิโก)้ 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 9 ปี 5 เดอืน  
(ณ กุมภาพนัธ ์2561)  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ กนัยายน 2551) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560) 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้  
  (ปจัจุบนัไมไ่ดด้ ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทสิโก)้ 
เหตผุลในการเสนอแต่งตัง้กรรมการ
อิสระท่ีด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปี
ต่อเน่ืองกนั 
 

: นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ เป็นบุคลากรที่ม ีความรู้และความสามารถเป็นที่ยอมร ับอย่างสูง 
มปีระสบการณ์และความเขา้ใจในธุรกจิสถาบนัการเงนิที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการสนับสนุนการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการใหบ้รรลุเป้าหมาย 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบนั 
กลุ่มทิสโก้ 

2557-ปจัจุบนั กรรมการก ากบัดแูลกจิการ บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป   
2551-ปจัจุบนั กรรมการอสิระ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
บรษิทัอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไมม่ ี   

บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ (จ านวน 2 แห่ง) 
2560-ปจัจุบนั กรรมการบรรษทัภบิาล บมจ. ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม  
2559-ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  
2560-ปจัจุบนั กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี บมจ. โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่ 
2557-ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

บรษิทัอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน  
ไมม่ ี   

หน่วยงานอืน่ (จ านวน 1 แห่ง) 
2557-ปจัจุบนั  อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

ประสบการณ์การท างาน  (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
กลุ่มทิสโก้ 

2556-2557 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 
2554-2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2556-2557 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารทสิโก ้
2551-2557 กรรมการอสิระ  
2554-2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน  
2558-2560 กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เอเชยี ไบโอแมส จ ากดั 
2553-2557 กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิโครงการปรญิญาบรหิารธุรกจิ  คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

คณุสมบติัเพ่ิมเติมส าหรบักรรมการอิสระ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย   
2. มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะต่อไปนี้กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
ในปจัจุบนัหรอืในชว่ง 2 ปี ทีผ่่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า   
2.2 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย   
2.3 มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัซึง่อาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ   
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ช่ือ-นามสกลุ : นายสถิตย ์อ๋องมณี 
ต าแหน่งท่ีเสนอเพ่ือรบัการแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 
อายุ : 71 ปี 
สาัชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา : - M.B.A. (Finance), Fairleigh Dickinson University, USA  

- บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : การอบรมภายนอก 

- Director Forum 2017 “The Board’s Role in CEO Succession Planning”, Thai Institute of 
Directors สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การอบรมภายใน 
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบนัไทยพฒัน์ 
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer 

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

: ไมม่ ี

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 100,035 หุน้ หรอื รอ้ยละ 0.01% ของ 
(ณ วนัที ่1 มกราคม 2561)   หุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไมม่ ี
จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 
  คณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
   (ระหว่างวนัที ่21 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2560) 
  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
   (ระหว่างวนัที ่1 ม.ค. - 20 เม.ย. 2560) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  คณะกรรมการบรษิทั 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
   (ระหว่างวนัที ่21 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2560) 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 3 ปี 10 เดอืน  
(ณ กุมภาพนัธ ์2561)  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ เมษายน 2557) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560) 
  (ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ ตัง้แต่ มกราคม 2559 รวมระยะเวลา 2 ปี 1 เดอืน) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 3 ปี 10 เดอืน  
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ เมษายน 2557) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560) 
  (ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ ตัง้แต่ มกราคม 2559 รวมระยะเวลา 2 ปี 1 เดอืน) 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบนั 
กลุ่มทิสโก้ 

2560-ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 
2559-ปจัจุบนั กรรมการอสิระ  
2558-ปจัจุบนั กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
2560-ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารทสิโก ้
2559-ปจัจุบนั กรรมการอสิระ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
บรษิทัอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไมม่ ี   

บรษิทัจดทะเบยีนอืน่  
ไมม่ ี   

บรษิทัอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน  
ไมม่ ี   

หน่วยงานอืน่  
ไมม่ ี   

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
กลุ่มทิสโก้ 

2557-2560 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 
2557-2559 กรรมการ  
2556-2557 ทีป่รกึษาคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ  
2557-2559 กรรมการ บมจ. ธนาคารทสิโก ้
2554-2556 ประธานคณะกรรมการ / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 
2554-2556 ประธานคณะกรรมการ / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทสิโก ้จ ากดั 

คณุสมบติัเพ่ิมเติมส าหรบักรรมการอิสระ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย   
2. มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะต่อไปนี้กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
ในปจัจุบนัหรอืในชว่ง 2 ปี ทีผ่่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า   
2.2 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย   
2.3 มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัซึง่อาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ   
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ช่ือ-นามสกลุ : ศาสตราจารย ์ดร. ตีรณ พงศม์ฆพฒัน์ 
ต าแหน่งท่ีเสนอเพ่ือรบัการแต่งตัง้ : กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
อายุ : 61 ปี 
สาัชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา : - Doctor of Philosophy (Economics), University of Wisconsin-Madison, USA  

- เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- เศรษฐศาสตรบณัฑติ (ปรมิาณวเิคราะห)์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : การอบรมภายนอก 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  
- หลกัสตูร Director Certification Program Update สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Director Certification สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Financial Institutions Governance สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Audit Committee Forum 2017 “The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical 
Culture Oversight” สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การอบรมภายใน 
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer 

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

: ไมม่ ี

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ ไมม่ ี
(ณ วนัที ่1 มกราคม 2561)  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไมม่ ี
จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 
  คณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
   (ระหว่างวนัที ่1 ม.ค. - 20 เม.ย. 2560) 
  คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
   (ระหว่างวนัที ่21 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2560) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  (ปจัจุบนัไมไ่ดด้ ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทสิโก)้ 
  คณะกรรมการบรษิทั 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
   (ระหว่างวนัที ่1 ม.ค. - 20 เม.ย. 2560) 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 4 ปี 9 เดอืน  
(ณ กุมภาพนัธ ์2561)  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ พฤษภาคม 2556) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้                           
  (ปจัจุบนัไมไ่ดด้ ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทสิโก)้ 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบนั 
กลุ่มทิสโก้   

2560-ปจัจุบนั กรรมการ / กรรมการก ากบัดูแลกจิการ บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 
 ทีป่รกึษาศนูยว์เิคราะหเ์ศรษฐกจิและกลยุทธท์สิโก ้  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
บรษิทัอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไมม่ ี   

บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ (จ านวน 1 แห่ง) 
2555-ปจัจุบนั กรรมการอสิระประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. บา้นป ู 
 และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  

บรษิทัอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน  
ไมม่ ี   

หน่วยงานอืน่ (จ านวน 4 แห่ง) 
2559-ปจัจุบนั คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
2559-ปจัจุบนั คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
2559-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิยั ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ

แห่งชาต ิ
2556-ปจัจุบนั คณะกรรมการนโยบายศนูยจ์ติตปญัญาศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล 

ประสบการณ์การท างาน 
กลุ่มทิสโก้ 

2557-2560 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 
2556-2560 กรรมการอสิระ  
2557-2560 กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารทสิโก ้                         

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
2557-2560 ประธานมลูนิธ ิ มลูนิธสิถาบนัสรา้งสรรคป์ญัญาสาธารณะ 
2554-2560 ศาสตราจารย ์ไดร้บัเงนิข ัน้สงู (ท.11) สาขาเศรษฐศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2558-2559 บรรณาธกิารวารสารวชิาการ ป.ป.ช. ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
2555-2559 คณะอนุกรรมการศนูยน์ิตเิศรษฐศาสตร ์ แห่งชาต ิ
2552-2559 คณะอนุกรรมการวจิยั  
2554-2558 ประธานคณะอนุกรรมการดา้นการก ากบัตรวจสอบสถาบนัการเงนิและ

ผูป้ระกอบอาชพีตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม 
การฟอกเงนิ 

ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

2553-2558 กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
การฟอกเงนิ 

 

2555-2558 ประธานคณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้างอตัราค่าธรรมเนียมและ
ค่าบรกิารในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 

ส านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 
กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

2554-2557 ทีป่รกึษาคณะอนุกรรมาธกิารนโยบายการเงนิการคลงัและงบประมาณ วุฒสิภา 
2552-2556 กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการครแูละบุคลากรทางการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 
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ช่ือ-นามสกลุ : นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิรด์ ซุน)  
ต าแหน่งท่ีเสนอเพ่ือรบัการแต่งตัง้ : กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
อายุ : 40 ปี 
สาัชาติ : ไตห้วนั 
วฒิุการศึกษา : - Master of Science (Finance), Bentley University, USA 

- Master of Business Administration, Boston University, USA 
- Bachelor of Arts (Economics), Taipei University, Taiwan 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

: ไมม่ ี

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ไมม่ ี
การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ ไมม่ ี
(ณ วนัที ่1 มกราคม 2561)  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไมม่ ี
จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 
  คณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการบรหิาร 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  คณะกรรมการบรษิทั 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการบรหิาร 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 6 ปี 8 เดอืน  
(ณ กุมภาพนัธ ์2561)  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ มถุินายน 2554) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 5 ปี 7 เดอืน  
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ กนัยายนน 2555) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ 20 เมษายน 2560) 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบนั 
กลุ่มทิสโก้ 

2555-ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 
2554-ปจัจุบนั กรรมการ  
2555-ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. ธนาคารทสิโก ้                                              
 กรรมการบรหิาร  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
บรษิทัอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไมม่ ี   

บรษิทัจดทะเบยีนอืน่  
ไมม่ ี   

บรษิทัอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (จ านวน 1 แห่ง) 
2556-ปจัจุบนั Senior Vice President CDIB & Partners Investment Holding Corporation 

หน่วยงานอืน่  
ไมม่ ี   

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
2555-2556 Assistant Vice President  
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ช่ือ-นามสกลุ : นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล 
ต าแหน่งท่ีเสนอเพ่ือรบัการแต่งตัง้ : กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
อายุ : 56 ปี 
สาัชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา : - Master of Science (Finance), University of Wisconsin-Madison, USA 

- Master of Business Administration (Finance), Western Illinois University, USA 
- วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (วศิวกรรมคอมพวิเตอร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : การอบรมภายนอก 
- หลกัสตูร Directors Certification สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
การอบรมภายใน 
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบนัไทยพฒัน์ 
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer 

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

: ไมม่ ี

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 3,644,000 หุน้ หรอื รอ้ยละ 0.46% ของ 
(ณ วนัที ่1 มกราคม 2561)   หุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไมม่ ี
จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 
  คณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการบรหิาร 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  คณะกรรมการบรษิทั 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการบรหิาร 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 9 ปี 5 เดอืน  
(ณ กุมภาพนัธ ์2561)  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ กนัยายน 2551) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560) 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้ 9 ปี 1 เดอืน  
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ มกราคม 2552) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560) 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบนั 
กลุ่มทิสโก้ 

2560-ปจัจุบนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้ บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป   
2558-ปจัจุบนั กรรมการอ านวยการ  
2552-ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร  
2551-ปจัจุบนั กรรมการ  
2552-ปจัจุบนั กรรมการ / กรรมการบรหิาร บมจ. ธนาคารทสิโก ้
2560-ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทสิโก ้จ ากดั 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
บรษิทัอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไมม่ ี   
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบนั (ต่อ) 
บรษิทัจดทะเบยีนอืน่  
ไมม่ ี   

บรษิทัอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (จ านวน 3 แห่ง) 
2556-ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โดลไทยแลนด ์จ ากดั 
2553-ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เฟ้ลปส ์ดอด์จ อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
2553-ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั พดีทีแีอล เทรดดิง้ จ ากดั 

หน่วยงานอืน่ (จ านวน 1 แห่ง) 
2552-ปจัจุบนั กรรมการ มลูนิธทิสิโกเ้พือ่การกุศล 

ประสบการณ์การท างาน  (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
กลุ่มทิสโก้ 

2553-2557 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป   
2552-2559 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารทสิโก ้

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
2553-2559 กรรมการ สมาคมธนาคารไทย 
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นิยามกรรมการอิสระ 
 
บุคคลทีไ่ดร้บัคดัเลอืกใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ จะตอ้งมคีุณสมบตัติามนโยบายและแนวปฏบิตั ิการก ากบัดแูลกจิการของทสิโก ้ซึง่เขม้งวด

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

ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้ ใหน้บัรวมถงึหุน้ทีถ่อือยู่โดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมในบรษิัท  
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี  

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

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิตามลกัษณะทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ ถอืหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรอืผู้บรหิาร ของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี 

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

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

7. ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของบรษิทั 

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

9. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
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ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และรบัทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั 
 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัล 
ค่าตอบแทนรายเดอืน เบีย้ประชุม และโบนัส ใหแ้ก่ประธานคณะกรรมการไม่เกนิ 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกนิท่านละ 600,000 บาทต่อปี 
โดยใหม้ผีลตลอดไปหรอืจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง คณะกรรมการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูถ้อืหุน้จะก าหนดจ านวนเงนิทีแ่น่นอน และจ านวนเงนิ
ทีจ่ะจ่ายจรงิในแต่ละคราว ทัง้นี้ ไมร่วมถงึสทิธทิีก่รรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน์อื่นเพิม่เตมิกรณไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหป้ฏบิตัิ
หน้าทีเ่พิม่เตมิ 

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

ในการพจิารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณาอตัราค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและ
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยอตัราและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการทีม่คีวามสามารถและมคีวามส าคญั 
ต่อการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยหลกีเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกนิความจ าเป็น ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการที่มไิด้เป็นผู้บรหิ าร
ควรพจิารณาตามหลกัปฏบิตัโิดยทัว่ไปในอุตสาหกรรมนัน้ๆ ซึ่งพจิารณาจากประสบการณ์ท างาน ความตัง้ใจและความทุ่มเท รวมทัง้คุณประโยชน์ต่างๆ 
ที่กรรมการแต่ละคนสามารถท าให้กบับรษิัทได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายให้กรรมการรายใดท าหน้าที่เพิม่เติม (เช่น การเป็นสมาชิ ก
ในคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น) กรรมการรายนัน้จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่เติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทน
กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายหน้าทีเ่พิม่เตมิดงักล่าว 

อนึ่ง ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัในกลุ่มทสิโก ้นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการของบรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ของกลุ่มแลว้ อกีทัง้มกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดด้ ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทัในกลุ่มทสิโก้ในรูปของเงนิรางวลั ค่าตอบแทนรายเดอืน เบี้ยประชุม และโบนัส ในรูปแบบและ
อตัราเดยีวกบัทีจ่่ายใหก้บักรรมการบรษิัท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยให้มผีลตลอดไปหรอืจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง คณะกรรมการ
บรษิทัตามที่ไดร้บัมอบหมายจากผูถ้อืหุน้จะก าหนดจ านวนเงนิ ทีแ่น่นอน และจ านวนเงนิทีจ่่ายจรงิในแต่ละคราว ทัง้นี้ ไม่รวมถึงสทิธทิีก่รรมการจะไดร้บั
ค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน์อื่นเพิม่เตมิ กรณไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่พิม่เตมิ  นอกจากนี้ยงัมคี่าตอบแทนทีม่ใิช่ตวัเงนิ อาทิ 
รถประจ าต าแหน่งส าหรบัประธานคณะกรรมการ ประกนัชวีติและประกนัอุบตัเิหตุกลุ่ม หรอืประกนัสุขภาพเฉพาะกรรมการสญัชาตไิทยทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไป
และการประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและเจา้หน้าทีข่องบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการมคีวามเหมาะสมต่อ
ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ ถงึแมใ้นปี 2560 จะมกีารปรบัขึน้ค่าตอบแทนไปแลว้ แต่ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนัของบรษิทัยงัคงต ่า
กว่าค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมทีม่ผีลการด าเนินงานในระดบัเดยีวกนัในอตัรารอ้ยละ 57 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึเสนอใหป้รบัเพิม่
ค่าตอบแทนรายเดอืนของประธานคณะกรรมการ จากอตัรา 200,000 บาท เป็นอตัรา 240,000 บาท ซึ่งไม่ไดร้บัการปรบัมาตัง้แต่ปี 2554 และเสนอใหป้รบั
เพิม่ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นอตัรา 50,000 บาท ส าหรบักรรมการชุดย่อย ซึ่งเป็นการปรบัตามอตัราเงนิเฟ้อและไม่มกีารปรบัมา
ตัง้แต่ปี 2553 นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนยงัเสนอใหก้ าหนดค่าเบี้ยประชุมส าหรบัการประชุมคณะกรรมการในอตัรา 60,000 
บาท ส าหรบัประธานคณะกรรมการ และอตัรา 50,000 บาทส าหรบักรรมการ หรอืในอตัราเดยีวกบัค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า
ค่าตอบแทนกรรมการมคีวามเหมาะสมต่อภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ทัง้นี้ จะไม่มกีารจ่ายค่าเบี้ยประชุมใหแ้ก่กรรมการและสมาชกิของคณะกรรมการ
ชุดย่อยทีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่ตม็เวลาของบรษิทัในกลุ่มทสิโก้ และหลงัจากการปรบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว ค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัโดยรวม 
จะเพิม่ขึน้จาก 12.74 ลา้นบาท เป็น 18.06 ลา้นบาท ต่อปี หรอืรอ้ยละ 41.7 ซึ่งยงัคงต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมทีม่ผีลการด าเนินงานในระดบัเดยีวกนั
ในอตัรารอ้ยละ 40 

คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการในรปูของเงนิรางวลั ค่าตอบแทนรายเดอืน เบี้ยประชุม และโบนัส 
ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกนิ 3,300,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกนิท่านละ 950,000 บาทต่อปี รถประจ าต าแหน่งส าหรบัประธาน
คณะกรรมการ ประกนัชวีติและประกนัอุบตัเิหตุกลุ่มกลุ่ม หรอืประกนัสุขภาพเฉพาะกรรมการสญัชาตไิทยทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไป และการประกนัภยัความรบัผดิ
ของกรรมการและเจา้หน้าทีข่องบรษิทั โดยใหม้ผีลตลอดไปหรอืจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง คณะกรรมการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผู้ถอืหุ้นจะก าหนด
จ านวนเงนิทีแ่น่นอน และจ านวนเงนิทีจ่ะจ่ายจรงิในแต่ละคราว ทัง้นี้ ไม่รวมถงึสทิธทิีก่รรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน์อื่นเพิ่มเตมิกรณีไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ปฏบิตัิหน้าที่เพิม่เติมตามที่เสนอ และคณะกรรมการยงัเสนอให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนัด้วย 
ปรากฏรายละเอยีดดงันี้ 
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 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
     (หน่วย: บาท) 

 
พฤษภาคม 2560 - ปัจจบุนั เสนอต่อประชุมผูถ้ือหุ้น ปี 2561 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง
(ร้อยละ) /1 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชมุ 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชมุ 

คณะกรรมการ 
ประธาน 200,000 - 240,000  60,000 37.5 
กรรมการ 50,000 - 50,000 50,000 58.3 
ทีป่รกึษา 40,000 - 40,000 - - 

คณะกรรมการบริหาร 
ประธาน - 60,000 - 60,000 - 
กรรมการ - 40,000 - 50,000 25 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน - 60,000 - 60,000 - 
กรรมการ - 40,000 - 50,000 25 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธาน - 60,000 - 60,000 - 
กรรมการ - 40,000 - 50,000 25 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
ประธาน - 60,000 - 60,000 - 
กรรมการ - 40,000 - 50,000 25 

หมายเหตุ: /1 รอ้ยละของการเปลีย่นแปลงค านวณจากค่าตอบแทนรายปีทีค่าดว่าจะมกีารประชุมณะกรรมการ จ านวน 7 ครัง้ ต่อปี 

 ค่าตอบแทนทีม่ใิช่ตวัเงนิ 
1. รถประจ าต าแหน่งส าหรบัประธานคณะกรรมการ 
2. ประกนัชวีติ ประกนัอุบตัเิหตุกลุ่มกลุ่ม หรอืประกนัสุขภาพเฉพาะกรรมการสญัชาตไิทยทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไป 
3. การประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและเจา้หน้าทีข่องบรษิทั 
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ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2561 
 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้ 40 ของขอ้บงัคบัของบรษิัท ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบัญชี
บรษิัทส าหรบัปี 2561 ตามแนวปฏบิตัิ เรื่องการคดัเลอืกผู้สอบบญัช ีและโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พจิารณาแล้ว 
เหน็สมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา ดงัต่อไปนี้ 

1. พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชสี าหรบัปี 2561 โดยเสนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั โดยมกีารพจิารณาเรื่อง
คุณภาพงาน ความน่าเชื่อถอื ความเชีย่วชาญ และระยะเวลาส่งมอบงานของผูส้อบบญัชี ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชดีงักล่าวจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัชดีงัต่อไปนี้ 

รายนามผูส้อบบญัช ี เลขทะเบยีนผูส้อบบญัช ี จ านวนปีทีส่อบบญัชใีหบ้รษิทั 
1.  นางสาวสมใจ คุณปสุต 4499 2 
2.  นางสาวรชัดา ยงสวสัดิว์าณชิย ์ 4951 - 
3.  นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย 4172 - 

โดยผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผูส้อบบญัชไีด ้รายละเอยีดประวตัผิูส้อบบญัชปีรากฏตามทีแ่นบมาพรอ้มนี้ 

2. พจิารณาค่าตอบแทนส าหรบัผูส้อบบญัชสี าหรบัปี 2561 จ านวนไม่เกนิ 10,350,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนของบรษิทัจ านวนไม่เกนิ 620,000 
บาท และค่าตอบแทนของบรษิทัย่อยในกลุ่มทสิโกท้ัง้ 9 บรษิทั เป็นจ านวนรวมไมเ่กนิ 9,730,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้   

ค่าตอบแทนส าหรบัผูส้อบบญัชี   (หน่วย: บาท) 
 ปี 2561 ปี 2560 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

(ร้อยละ) 
ค่าสอบบญัชี    
บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  620,000  590,000 5.1 
ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 5,200,000  4,300,000 20.9 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 1,200,000  1,170,000 2.6 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทสิโก ้จ ากดั 490,000  460,000 6.5 
บรษิทั ไฮเวย ์จ ากดั 1,150,000  970,000 18.6 
บรษิทั ทสิโก ้อนิฟอรเ์มชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั 160,000  155,000 3.2 
บรษิทั ทสิโก ้อนิชวัรนัส ์โซลชู ัน่ จ ากดั 245,000  230,000 6.5 
บรษิทั ศนูยก์ารเรยีนรูท้สิโก ้จ ากดั 100,000  95,000 5.3 
บรษิทัหลกัทรพัยท์ีป่รกึษาการลงทุน ดอยซ์ ทสิโก ้จ ากดั 135,000  130,000 3.8 
บรษิทั ออล-เวยส์ จ ากดั 1,050,000  530,000 98.1 
รวมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของกลุ่มทิสโก้ 10,350,000  8,630,000 19.9 

ค่าบริการอ่ืน - 3,050,000 - 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่มทิสโก้ส าหรบัปี 2561 รวมจ านวน 10,350,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 19.9 หรือ 
1,720,000 บาท การปรบัเพิม่ของค่าตอบแทนผูส้อบบญัชเีป็นไปตามการเตรยีมความพรอ้มดา้นระบบบญัชเีพื่อรองรบัการจดัท าบญัชสี าหรบัมาตรฐานบญัชี
ใหม ่(IFRS 9) ตลอดจนการสอบทานนโยบายบญัชตีามมาตรฐานบญัชใีหม่ ทัง้นี้ บรษิทัจะท าการทดสอบผลกระทบของการใชม้าตรฐานบญัชใีหม่ในปีนี้รวมถงึ
กฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั ซึ่งส่งผลให้ปรมิาณงานของผู้สอบบญัชเีพิม่ขึน้ นอกจากนี้ ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชธีนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทออล-เวย์ส 
จ ากดั ทีเ่พิม่ขึน้ยงัมผีลมาจากปรมิาณธุรกรรมจากการรบัโอนธุรกจิลกูคา้รายย่อยจากธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ทีเ่กดิขึน้เตม็ปี 
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ประวติัผูส้อบบญัชี ล าดบัท่ี 1 

ช่ือ-นามสกลุ : นางสาวสมใจ คณุปสุต 
อาย ุ : 47 ปี 
การศึกษา : - บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์   

- บญัชบีณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน : 4499 
ปีขึน้ทะเบียนผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต : 2538 
ต าแหน่งปัจจบุนั : 2548-ปจัจุบนั หุน้ส่วน บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
ต าแหน่งอ่ืน : ไมม่ ี
ประสบการณ์ : 2535-ปจัจุบนั บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
จ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้ทิสโก้ : 2 ปี 
ความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกบับริษทั และบริษทัย่อย ผู้บริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวข้อง 
 : ไมม่ ี
 

ประวติัผูส้อบบญัชี ล าดบัท่ี 2 

ช่ือ-นามสกลุ : นางสาวรชัดา ยงสวสัด์ิวาณิชย ์
อาย ุ : 46 ปี 
การศึกษา : - วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ ภาควชิาการเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน : 4451 
ปีขึน้ทะเบียนผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต : 2544 
ต าแหน่งปัจจบุนั : 2548-ปจัจุบนั หุน้ส่วน บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
ต าแหน่งอ่ืน : ไมม่ ี
ประสบการณ์ : 2535-ปจัจุบนั บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
จ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้ทิสโก้ : ไมม่ ี
ความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกบับริษทั และบริษทัย่อย ผู้บริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวข้อง 
 : ไมม่ ี

 
ประวติัผูส้อบบญัชี ล าดบัท่ี 3 

ช่ือ-นามสกลุ : นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย 
อาย ุ : 50 ปี 
การศึกษา : - บญัชบีณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน : 4172 
ปีขึน้ทะเบียนผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต : 2536 
ต าแหน่งปัจจบุนั : 2546-ปจัจุบนั หุน้ส่วน บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
ต าแหน่งอ่ืน : ไมม่ ี
ประสบการณ์ : 2533-ปจัจุบนั บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
จ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้ทิสโก้ : ไมม่ ี
ความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกบับริษทั และบริษทัย่อย ผู้บริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวข้อง 
 : ไมม่ ี
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ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบับริษทั ข้อ 15 การประชมุวิสามญั 
 

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(แกไ้ขเพิม่เตมิโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่21/2560 

เรือ่ง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ) 
 

มาตรา 100  ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกว่ารอ้ยละสบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอื
ขอให้คณะกรรมการเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดก็ไดแ้ต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่อให้เรยีกประชุมไว้ใหช้ ัดเจนในหนังสอื
ดงักล่าวดว้ย ในกรณเีช่นนี้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ ภายในสีส่บิห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บ้หนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณทีีค่ณะกรรมการไมจ่ดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนั หรอืผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนั
ไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณเีช่นนี้ใหถ้อืว่า เป็นการประชุม
ผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสองครัง้ใดจ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็น
องคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 103 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสองตอ้งร่วมกนัรบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 
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เอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 
1. กรณีผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

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

1.2 ผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม  
(1) หนงัสอืมอบฉนัทะ ตามเอกสารแนบ 9 ทีม่บีารโ์คด้ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืบอกกล่าวเรยีกประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งต้น และผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนา

ถูกตอ้ง 
(3) เอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

2. กรณีผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 
2.1 ผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

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

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

2.2 กรณผีูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคลมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
(1) หนงัสอืมอบฉนัทะ ตามเอกสารแนบ 9 ทีม่บีารโ์คด้ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืบอกกล่าวเรยีกประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และ

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

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

(3) เอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

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

เดนิทาง ต่อเจา้หน้าทีล่งทะเบยีน 
(2) กรณนีิตบิุคคล ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานทีม่อี านาจของประเทศ

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

(3) หนงัสอืมอบฉนัทะ ตามเอกสารแนบ 9 ทีม่บีารโ์คด้ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืบอกกล่าวเรยีกประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และ
ลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(4) เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้รบัรองความถูกตอ้งของค าแปลดว้ย 

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

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

ลงนามผกูพนันิตบิุคคลของคสัโตเดยีน พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้ม)ี  

5. กรณีผูถ้ือหุ้นถึงแก่กรรม 
ผูจ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรอืมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน ใหแ้สดงเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ตามขอ้ 1 ขา้งต้น 

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

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

7. กรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผูไ้ร้ความสามารถหรือผูเ้สมือนไร้ความสามารถ 
ผูอ้นุบาลหรอืผูพ้ทิกัษ์เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน ใหแ้สดงเอกสารทีส่่วนราชการออกใหต้ามขอ้ 1 ขา้งต้น 

พรอ้มน าค าสัง่ศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรอืผูพ้ทิกัษ์ ซึง่ลงนามรบัรองโดยผูม้อี านาจมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 
 

ทัง้นี้ เอกสารขา้งต้นทีม่ไิดม้ตี้นฉบบัเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และ
ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้รบัรองความถูกตอ้งของค าแปลดว้ย 
 

ขัน้ตอนการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชมุ การออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียง 
 

บรษิทัจะเริม่เปิดรบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ตัง้แต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บรเิวณส่วนลงทะเบยีน ชัน้ 1 อาคารทสิโกท้าวเวอร ์
ถนนสาทรเหนือ ตามแผนที่สถานที่จดัประชุม ตามเอกสารแนบ 13 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้  และบริษัทได้ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดงันัน้ 
เพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบยีน ผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดน าเอกสารแนบ 9 ท่ีมีบารโ์ค้ด ซ่ึงบริษทัได้จดัส่งมาพร้อมหนังสือ
บอกกล่าวเรียกประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 

1. กรณีมาด้วยตนเอง 
1.1 ตดิต่อจุดลงทะเบยีน และยืน่เอกสารแนบ 9 ทีม่บีารโ์คด้ พรอ้มแสดงเอกสารหลกัฐานทีใ่ชใ้นการแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชุม 
1.2 รบับตัรลงคะแนนเสยีงแยกตามวาระ 

2. กรณีรบัมอบฉันทะ 
2.1 วธิกีารมอบฉนัทะ 

บรษิัทไดจ้ดัท าหนังสอืมอบฉันทะ ทัง้แบบ ก. ข. และ ค. ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว ้
เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถพจิารณาไดว้่าจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่น หรอืจะมอบฉนัทะใหก้รรมการบริษทั
รายใดรายหนึ่งตามทีบ่รษิทัไดเ้สนอชือ่ไว ้ซึง่มรีายละเอยีดขอ้มลูของกรรมการทีบ่รษิทัเสนอชือ่ใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกมอบฉนัทะปรากฏดงันี้ 

1. นายปลวิ มงักรกนก ประธานคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 
2. รศ. ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ศ. ดร. ปราณ ีทนิกร กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
4. นางภทัรยีา เบญจพลชยั      กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
5. นางอรนุช อภศิกัดิศ์ริกิุล กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิาร 
6. นายสุทศัน์ เรอืงมานะมงคล  กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้
(ประวตัขิองกรรมการอสิระทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 11) 

ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษทัเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลบัมายงับริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชุม
อย่างน้อย 1 วนัท าการ โดยใช้ซองธรุกิจตอบรบัท่ีส่งมาด้วยน้ี เพ่ือบริษทัจะได้ส่งมอบให้กรรมการผู้รบัมอบฉันทะด าเนินการตามท่ีได้รบั
มอบฉันทะต่อไป  

 
โดยผูถ้อืหุน้อาจระบุชื่อผูร้บัมอบฉนัทะไดม้ากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตวั กรณีผู้รบัมอบฉนัทะรายใดติดภารกจิไม่สามารถเขา้ประชุมได ้

ผูร้บัมอบฉนัทะรายอื่นสามารถเขา้ประชุมแทนได ้แต่ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธเิขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไดเ้พยีงรายเดยีว ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได ้เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให ้
คสัโตเดยีน ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้  ซึ่งจะสามารถออกเสยีงลงคะแนน “เหน็ดว้ยบางส่วน” หรอื “ไม่เหน็ดว้ยบางส่วน” หรอื 
“งดออกเสยีงบางส่วน” ได ้แต่เมือ่รวมกนัแลว้ตอ้งไมเ่กนิจ านวนเสยีงทัง้หมดทีม่อียู่หรอืที่ขอใชส้ทิธหิรอืทีร่บัมอบฉนัทะ 

นอกจากนี้ ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีง “เหน็ดว้ย” “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” เพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านัน้ ยกเวน้วาระการการแต่งตัง้กรรมการ จะใชว้ธิกีารลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) ซึ่งหนังสอืมอบฉนัทะแต่ละแบบ ผูถ้อืหุน้
สามารถเลอืกใชต้ามแต่กรณ ีดงันี้ 
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- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  เป็นแบบทัว่ไปทีง่่าย ไม่ซบัซ้อน (ใชไ้ดก้บัผูถ้อืหุน้ทุกกรณี) ผูถ้อืหุน้สามารถพมิพ์หนังสอืมอบฉนัทะ
แบบ ก. ไดจ้ากเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.tisco.co.th 

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  เป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชดัเจน โดยบรษิัทได้จดัส่งมายงัผู้ถือหุ้น 
พรอ้มหนงัสอืบอกกล่าวเรยีกประชุมดว้ยแลว้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 

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

2.2 ตดิต่อจุดตรวจเอกสาร และยืน่เอกสาร ดงันี้ 
- เอกสารแนบ 9 ทีม่บีารโ์คด้ พรอ้มหนงัสอืมอบฉนัทะขา้งต้นแบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ โดยบรษิทัจะรบัผดิชอบค่าอากรสแตมป์ 20 บาทเอง 
- เอกสารหรอืหลกัฐานทีใ่ชใ้นการแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชุม ตามแต่กรณ ี

2.3 ตดิต่อจุดลงทะเบยีน ยืน่เอกสารตามขอ้ 2.2 ขา้งตน้ ทีผ่่านการตรวจแลว้ 
2.4 รบับตัรลงคะแนนเสยีงแยกตามวาระ 

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

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

ทีป่ระชุม โดยไมต่อ้งส่งบตัรลงคะแนนเสยีงใหเ้จา้หน้าที ่และจะขอเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงทัง้หมด เมือ่เสรจ็สิน้การประชุม 
3.4 ในวาระการพจิารณาอนุมตัจิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ ในส่วนการแต่งตัง้กรรมการ ผูถ้อืหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถเลอืกว่า

เหน็ดว้ยกบัการแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุดโดยแบ่งคะแนนเสยีงเท่ากนัส าหรบักรรมการแต่ละคน หรอืจะเหน็ดว้ยกบัการแต่งตัง้กรรมการบางราย
โดยออกเสยีงแยกตามกรรมการแต่ละรายไป อนึ่ง บรษิทัใชว้ธิกีารลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) ในการเลอืกตัง้กรรมการ 
ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 23 ซึ่งวธิกีารนี้จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมโีอกาสได้เลอืกตัง้กรรมการที่เป็นตวัแทนของตนเขา้มารบัต าแหน่ง
ในคณะกรรมการบรษิทัได ้โดยมวีธิกีารออกเสยีงลงคะแนนเป็นดงันี้ 
(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื คณูดว้ยจ านวนกรรมการทีจ่ะเลอืกตัง้ 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลเดยีว หรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ในกรณีแต่งตัง้บุคคลหลายคน

เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดกไ็ด ้ 
(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บั

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

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

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

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

ช่ือผูถ้ือหุ้น 
คะแนนเสียงแยกตาม รวมคะแนนทัง้หมด 

(เสียง) นายกนก นายหิรญั นายอรรณนพ นายพิษณุ 
นาย ก 600 600 600 - 1,800 
นาง ข - - - 600 600 
ผูถ้อืหุน้รายอื่น 200 200  200 600 
รวมคะแนนท่ีได้ 800 800 600 800 3,000 
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ดงันัน้ กรรมการทีจ่ะไดร้บัการเลอืกตัง้คอื นายกนก นายหริญั และนายพษิณุ   
จากตวัอย่างขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าการใชว้ธิลีงคะแนนเสยีงแบบสะสมในการเลอืกตัง้กรรมการ จะท าใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยมโีอกาสมากขึน้ทีจ่ะเสนอ
และแต่งตัง้ผูแ้ทนของตนเป็นกรรมการบรษิทัได ้

4. กติกาการนับคะแนนเสียง 
4.1 ใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสยีง และใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมากเป็นมต ิเวน้แต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานฯ มเีสยีง 

ชีข้าดอกีเสยีงหนึ่งต่างหากจากในฐานเป็นผูถ้อืหุน้ 
4.2 บรษิทัใชร้ะบบบารโ์คด้ในการนบัคะแนนเสยีง 
4.3 การนับผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ บรษิทัจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุม เฉพาะทีอ่อกเสยีงไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง 

แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทัง้ทีม่าประชุมและทีม่อบฉนัทะทีบ่รษิทับนัทกึไวล้่วงหน้า 
4.4 การแจง้ผลการลงคะแนนเสยีงจะระบุคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี และไม่มสีทิธอิอกเสยีง โดยในแต่ละวาระจะใช้

จ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด กรณผีูถ้อืหุน้กลบัก่อนการปิดประชุม ใหแ้จง้เจา้หน้าทีห่น้าหอ้งประชุมเพือ่หกัคะแนนออกจากระบบ 
4.5 ในวาระการพจิารณาอนุมตัิจ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ ในส่วนการแต่งตัง้กรรมการ บรษิทัจะใช้วธิกีารลงคะแนนเสยีงแบบสะสม 

(Cumulative Voting) ตามขอ้ 3.4 
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ประวติักรรมการอิสระท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เป็นผูร้บัมอบฉันทะ 
 

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

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

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

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

: ไมม่ ี 

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 2,221,010 หุน้ หรอื รอ้ยละ 0.28% ของ 
(ณ วนัที ่1 มกราคม 2561)   หุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไมม่ ี 
จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 
  คณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  คณะกรรมการบรษิทั 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 9 ปี 5 เดอืน ปี           
(ณ กุมภาพนัธ ์2561)  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ กนัยายน 2551) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560) 
  (ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 5 ปี 8 เดอืน) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 8 ปี 8 เดอืน 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ กรกฎาคม 2552) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560) 
  (ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 5 ปี 8 เดอืน) 
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีพิจารณา 
ในครัง้น้ี 

: - วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัจิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 
- วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และรบัทราบค่าตอบแทนกรรมการในปจัจุบนั 
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ช่ือ-นามสกลุ : รองศาสตราจารย ์ดร. องัครตัน์ เพรียบจริยวฒัน์ 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจบุนั : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 63 ปี 
สาัชาติ : ไทย 
ท่ีอยู่ : 93/279 ซอยสุขมุวทิ 24 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
วฒิุการศึกษา : - Doctor of Philosophy (Accounting), New York University, USA 

- บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

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

- หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูรต่อตา้นการทุจรติส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสูง สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance  
- สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- ประกาศนียบตัร International Financial Reporting Standard (IFRS) โดย The Institute of 

Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 
การอบรมภายใน 
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

: ไมม่ ี

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ ไมม่ ี
(ณ วนัที ่1 มกราคม 2561)  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไมม่ ี
จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 
  คณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  คณะกรรมการบรษิทั 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 9 ปี 5 เดอืน  
(ณ กุมภาพนัธ ์2561)  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ กนัยายน 2551) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560) 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้ 4 ปี 10 เดอืน 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ เมษายน 2556) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560) 
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีพิจารณา 
ในครัง้น้ี 

: - วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัจิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 
- วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และรบัทราบค่าตอบแทนกรรมการในปจัจุบนั 
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ช่ือ-นามสกลุ : ศาสตราจารย ์ดร. ปราณี ทินกร 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจบุนั : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ : 68 ปี 
สาัชาติ : ไทย 
ท่ีอยู่ : 74/8 หมู ่3 แขวงบางขนุน เขตบางกรวย จงัหวดันนทบุร ี11130 
วฒิุการศึกษา : - Doctor of Philosophy (Economics), University of Pennsylvania, USA 

- Master of Art (Economics), University of Pennsylvania, USA 
- Bachelor of Art (Economics), Swarthmore College, USA 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : การอบรมภายนอก 
- หลกัสตูร Directors Accreditation สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Audit Committee สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Directors Certification สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Financial Institutions Governance สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร วธิปีฏบิตัสิ าหรบับอรด์ในการก ากบัดแูลการป้องกนัและรบัมอืภยัไซเบอร ์
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

การอบรมภายใน 
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบนัไทยพฒัน์ 
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer 

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

: ไมม่ ี

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ ไมม่ ี
(ณ วนัที ่1 มกราคม 2561)  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไมม่ ี
จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 
  คณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  (ปจัจุบนัไมไ่ดด้ ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทสิโก)้ 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 9 ปี 1 เดอืน 
(ณ กุมภาพนัธ ์2561)  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ ธนัวาคม 2551) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560) 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้  
  (ปจัจุบนัไมไ่ดด้ ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทสิโก)้ 
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีพิจารณา 
ในครัง้น้ี 

: - วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัจิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 
- วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และรบัทราบค่าตอบแทนกรรมการในปจัจุบนั 
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ช่ือ-นามสกลุ : นางภทัรียา เบาจพลชยั 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจบุนั : ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ / กรรมการตวรจสอบ 
อายุ : 63 ปี 
สาัชาติ : ไทย  
ท่ีอยู่ : 1002 ซอยการไฟฟ้าภมูภิาค 2 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
วฒิุการศึกษา : - พาณชิยศาสตรม์หาบณัฑติ (บรหิารธุรกจิ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชบีณัฑติ (บญัชทีฤษฎ)ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสตูรผูบ้รหิาร (The Executive Program) มหาวทิยาลยัมชิแิกน ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- ประกาศนียบตัรดา้นการสอบบญัชชีัน้สงู จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : การอบรมภายนอก 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  
- หลกัสตูร Directors Certification สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Financial Institutions Governance สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Directors Certification Update สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Driving Company Success with IT สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Annual Convention 2016 "Thriving in a Changing World", United Kingdom Institute of Directors  
- 2017 Flagship Conference “the Sustainability Imperative”, Singapore Institute of Directors 
การอบรมภายใน 
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบนัไทยพฒัน์ 
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer 

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

: ไมม่ ี

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ ไมม่ ี
(ณ วนัที ่1 มกราคม 2561)  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไมม่ ี
จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 
  คณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  คณะกรรมการธนาคาร 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 7 ปี 8 เดอืน  ปี 
(ณ กุมภาพนัธ ์2561)  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ มถุินายน 2553) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 7 ปี 0 เดอืน 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ กุมภาพนัธ ์2554) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560) 
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีพิจารณา 
ในครัง้น้ี 

: - วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัจิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 
- วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และรบัทราบค่าตอบแทนกรรมการในปจัจุบนั 
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ข้อบงัคบับริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผูถ้ือหุ้น 
 

หมวดท่ี 3 การประชุมผูถ้ือหุ้น 

ข้อ 14. การประชมุสามญั 
คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

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

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

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

ข้อ 16. ค าบอกกล่าวนัดประชุม 
ใหส้่งค าบอกกล่าวนัดประชุมผูถ้อืหุน้ไปยงัผู้ถอืหุน้ทุกคนตามต าบลสถานทีอ่ยู่ทีแ่จง้ไวใ้นสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้และนายทะเบยีน ก่อนวนัประชุม

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

คณะกรรมการจะตอ้งลงพมิพโ์ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพแ์ห่งทอ้งถิน่ตดิต่อกนัไมน้่อยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 
3 วนั 

อนึ่ง คณะกรรมการเป็นผูก้ าหนดสถานที ่ในการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นคราวๆ ไป 
ค าบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบบั จะต้องระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตาม

สมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนุมตั ิหรอืเพือ่พจิารณา แลว้แต่กรณ ีรวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรือ่งดงักล่าวดว้ย 

ข้อ 17. ระเบียบวาระการประชุม 
ประธานในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ มหีน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องด าเนินการประชุม

ให้เป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมมีตใิห้เปลี่ยนล าดบัระเบยีบวาระด้วยคะแนนเสยีง ไม่ น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

เมือ่ทีป่ระชุมพจิารณาเสรจ็ตามวรรคหนึ่งแลว้ ผู้ถอืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอให้ที่
ประชุมพจิารณาเรือ่งอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด ้

ในกรณทีีท่ีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งตามล าดบัระเบยีบวาระไม่เสรจ็ตามวรรคหนึ่งหรอืพจิารณาเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอไม่เสรจ็ตามวรรคสอง แลว้แต่กรณ ี
และจ าเป็นตอ้งเลือ่นการพจิารณา ใหท้ีป่ระชุมก าหนดสถานที ่วนั และเวลาทีจ่ะประชุมครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนังสอืนัดประชุมระบุสถานที ่วนั 
เวลา และระเบยีบวาระการประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสอืพมิพ์ไม่น้อยกว่าสามวนั
ก่อนวนัประชุมดว้ย 

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

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

ทีผู่ถ้อืหุน้ขอเรยีกประชุมใหย้กเลกิการประชุมนัน้ ในกรณีทีก่ารประชุมนัน้มใิช่เป็นการประชุมทีผู่ถ้อืหุน้ขอเรยีกประชุม ใหเ้ลื่อน การประชุมออกไปและ
ใหน้ดัประชุมใหม ่ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีน่ดัประชุมครัง้แรก โดยตอ้งส่งหนงัสอืบอกกล่าวนดัประชุมก่อนวนัประชุม 7 วนั และในการประชุมครัง้หลงันี้
ไมบ่งัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ข้อ 19. การด าเนินการประชุม 
ประธานกรรมการเป็นประธานของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืประธานกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นประธาน

ในทีป่ระชุมแทน ในกรณทีีไ่มม่กีรรมการอยู่ในทีป่ระชุมหรอืไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 
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ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมหีน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ในการนี้ต้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดั บ
ระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืบอกกล่าวนัดประชุม เวน้แต่ทีป่ระชุมจะมมีตใิหเ้ปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

เมือ่ทีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งต่างๆ  ตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึ่งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้  
ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งอื่น ปรกึษากจิการอื่นอนัมไิดร้ะบุไวใ้นระเบยีบวาระการประชุมคราวเดมินัน้กไ็ด้ 

ข้อ 20. การออกเสียง 
ในการประชุมคราวใดๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเขา้ประชุมเอง หรอืมผีู้แทนรบัมอบฉันทะมาเขา้ประชุมมสีทิธอิอกเสยีงเสยีงหนึ่งต่อหุ้นหุ ้นหนึ่ง

ทีต่นถอืไมว่่าการออกเสยีงนัน้จะไดก้ าหนดใหท้ าโดยวธิใีด 
มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
(1) ในกรณปีกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออก

เสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณต่ีอไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

ของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

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

หมวดท่ี 4 กรรมการ 

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

ถิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร และมกีรรมการทีม่สีญัชาตไิทยตามทีก่ฎหมายก าหนด 

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

เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดกไ็ด ้
(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บั

การเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีใหเ้ลอืกโดยวธิจีบัสลากเพือ่ใหไ้ดจ้ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ี

ข้อ 24. วาระการด ารงต าแหน่งและการออกจากต าแหน่งของกรรมการ 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้เลือกตัง้คณะกรรมการทัง้ชุดพร้อมกนัในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรกัษาการ

ในต าแหน่งเพือ่ด าเนินกจิการของบรษิทัต่อไปพลางก่อน เท่าทีจ่ าเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหมจ่ะเขา้รบัหน้าที่ 
กรรมการผูอ้อกไปนัน้จะไดร้บัเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้

ข้อ 25. การพ้นต าแหน่งก่อนครบก าหนดออกตามวาระ 
นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมือ่ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
(4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นับรวมกนัได้

ไมน้่อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
(5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 



-67- 

ข้อ 26. การถอนและตัง้แทนในต าแหน่งท่ีว่าง 
ผูเ้ป็นกรรมการนัน้เฉพาะแต่ผูถ้อืหุน้ในการประชุมผูถ้อืหุน้เท่านัน้ทีจ่ะตัง้หรอืถอนได ้อย่างไรกด็ ีถ้าหากว่ามตี าแหน่งว่างลงในคณ ะกรรมการ

เพราะเหตุอื่น นอกจากถงึคราวออกตามวาระ หรอืสิ้นก าหนดเวลาดงัทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 24. ของขอ้บงัคบันี้แลว้ ใหก้รรมการทีค่งเหลอือยู่ตัง้ผูอ้ื่นขึน้ใหม่ 
ใหเ้ตม็ทีว่่าง เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน ทัง้นี้ มตใินการตัง้กรรมการดงักล่าวต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ แต่ผูท้ีไ่ดร้บัการตัง้จากกรรมการทีค่งเหลอืดงัว่านี้ จะคงอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าก าหนดเวลาทีก่รรมการผูท้ีเ่ขาเขา้สบื
ต าแหน่งแทนชอบทีจ่ะอยู่ได ้ในกรณทีีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ถอนกรรมการผูห้นึ่งและตัง้ผูอ้ื่นขึน้ไวแ้ทนที ่ผูท้ ีร่บัตัง้นัน้ใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าก าหนดเวลา 
ทีก่รรมการผูถู้กถอนนัน้ชอบทีจ่ะอยู่ได ้

ข้อ 27. การลาออกของกรรมการ 
กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อบรษิทั การลาออกมผีลนบัแต่วนัทีใ่บลาออกถงึบรษิทั 
กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด ้

หมวดท่ี 6 การบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี 

ข้อ 38. เงินปันผล 
การจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไรจะกระท ามไิด ้ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หรอืไม่สามารถด ารงเงนิกองทุน

ไดเ้พยีงพอตามกฎหมายหลงัจ่ายเงนิปนัผล หา้มมใิหจ่้ายเงนิปนัผล 
เงนิปนัผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั เว้นแต่ ที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบันี้ในเรื่องหุ้นบุรมิสทิธ ิโดยการจ่ายเงนิปนัผล

ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมือ่เหน็ว่าบรษิทัมผีลก าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และรายงาน

ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
การจ่ายเงนิปนัผล ใหก้ระท าภายใน 1 เดอืน นับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมการลงมต ิแลว้แต่กรณี ทัง้นี้ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงั

ผูถ้อืหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ในหนงัสอืพมิพแ์ห่งทอ้งถิน่ตดิต่อกนัไมน้่อยกว่า 3 วนั 
ในกรณีที่บรษิัทยงัจ าหน่ายหุน้ไม่ครบตามจ านวนทีจ่ดทะเบยีนไว ้หรอืบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนแลว้ บรษิัทอาจจะจ่ายเงนิปนัผลทัง้หมดหรอื

บางส่วน โดยออกเป็นหุน้สามญัใหมใ่หแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ซึง่ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
ภายใต้บงัคบัเรื่องการจ่ายเงนิปนัผลทีก่ล่าวขา้งต้น ใหค้ณะกรรมการพจิารณาก าหนดและจดัสรรเงนิก าไรส่วนทีเ่หลอืโอนเขา้เป็นก าไรสะสม

โดยไมไ่ดจ้ดัสรร และใหค้ณะกรรมการรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ข้อ 39. ทุนส ารอง 
บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารอง ไมน้่อยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี 

จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน 

ข้อ 40. ผูส้อบบญัชี 
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทันัน้ ใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้และก าหนดจ านวนเงนิค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัทุกปี 
ผูส้อบบญัชตีอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ดๆ ของบรษิทั 
ในกรณทีีห่น่วยงานใดๆ ทีม่หีน้าทีก่ ากบัดูแลกจิการของบรษิทั (ถ้าม)ี ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชซีึ่งทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ขึน้นัน้ จะต้องไดร้บั

ความเหน็ชอบจากหน่วยงานดงักล่าวดว้ย หากปรากฏว่าผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ณ ขณะนัน้ยงัไม่ไดร้บัความเหน็ชอบเช่นว่านี้  ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) เรยีกประชุมใหญ่วสิามญัเพือ่แต่งตัง้ผูส้อบบญัชใีหม ่หรอื 
(2) เสนอและเลอืกผูส้อบบญัชเีพือ่ขอความเหน็ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้เรยีกประชุมใหญ่วสิามญัเพือ่แต่งตัง้ผูส้อบบญัชนีัน้ 
ในกรณทีีต่ าแหน่งผูส้อบบญัชวี่างลงก่อนครบก าหนด ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตาม (1) หรอื (2) โดยอนุโลม 
ผูส้อบบญัชมีหีน้าทีเ่ขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกครัง้ทีม่กีารพจิารณางบดุล บญัชกี าไรขาดทุน และปญัหาเกีย่วกบับญัชขีอง

บรษิทั 
ผูส้อบบญัชมีอี านาจตรวจสอบบญัช ีเอกสารและหลกัฐานอื่นใดทีเ่กีย่วกบัรายได ้รายจ่าย ตลอดจนทรพัย์สนิและหนี้สนิของบรษิทัได ้ในระหว่าง

เวลาท าการของบรษิทั ในการนี้ใหม้อี านาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง ผูด้ ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ดๆ ของบรษิทั และตวัแทนของบรษิทั รวมทัง้ใหช้ี้แจง
ขอ้เทจ็จรงิหรอืส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการด าเนินกจิการของบรษิทัได ้
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แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561 

ณ ห้องประชมุ ชัน้ 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร ์ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 
 

 
 
หมายเหตุ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะในการเดนิทางมาร่วมประชุม 

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

หรอื 0 2633 6814เพือ่จดัเตรยีมบุคลากรและอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น 
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